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Sammanfattning
Automatisk generering av innehåll till dataspel är ett viktigt forskningsområde 
eftersom allt mer detaljerat innehåll går att använda. Denna rapport beskriver 
en studie som jämför två metoder att  automatiskt generera kartor för militära 
strategispel.  Den  bygger  på  Stachniak  och  Steurzlingers  (2005)  arbete  om 
deformationer  av  terräng  efter  ställda  kriterier.  De  använder  stokastisk 
lokalsökning  för  att  hitta  lämpliga  deformationer.  Andra  sökmetoder  kan 
användas och den stokastiska lokalsökningen ställs mot en evolutionär sökning 
i denna studie.

Ett program utvecklades som implementerade  en  evolutionär algoritm och  en 
förenklad variant av Stachniak och Steurzlingers (2005) algoritm. Programmet 
testkördes  med olika  indata  för  att  försöka  få  algoritmerna  att  prestera  sitt 
bästa så att de kunde jämföras rättvist. Den evolutionära algoritmen visade sig 
vara  effektivast  men  gav  inte  tillräckligt  bra  resultat  på  utsatt  tidsåtgång. 
Arbetet kan utvecklas genom fler tester och optimeringar.

Nyckelord: automatisk kartgenerering,  sökalgoritmer,  strategispel, 
kontrollerbarhet, restriktioner



Innehållsförteckning

1 Introduktion...................................................................................................1

2 Bakgrund........................................................................................................3
2.1 Introduktion till automatisk innehållsgenerering.................................................3
2.2 Automatisk terränggenerering............................................................................5
2.3 Militära strategispel och terräng.........................................................................6

3 Problemformulering......................................................................................8
3.1 Kontroll av och gränssnitt till automatisk innehållsgenerering............................8
3.2 Mål och syfte.....................................................................................................8
3.3 Metodbeskrivning...............................................................................................9

4 Implementation............................................................................................11
4.1 Introduktion till Map Maker...............................................................................11
4.2 Övergripande implementationsbeskrivning......................................................11
4.3 Generellt om algoritmerna och kartorna...........................................................15

4.3.1 Ridged multifractal..................................................................................................16
4.3.2 Bas- och resursplacering........................................................................................16

4.4 Utvärderingsmetoder.......................................................................................17
4.4.1 Utvärdering av grundkarteavvikelse........................................................................17
4.4.2 Utvärdering av basområdenas jämnhet..................................................................17
4.4.3 Utvärdering av basernas och resurserna tillgänglighet...........................................18
4.4.4 Kommentarer kring att designa fitnessfunktionerna................................................19

4.5 Implementationen av den stokastisk lokalsökningen........................................20
4.6 Implementationen av den evolutionär sökningen.............................................20
4.7 In- och utdata...................................................................................................22

4.7.1 Parametrar och parameterfilen...............................................................................22
4.7.2 Kartfilerna...............................................................................................................22
4.7.3 Statistikfilen............................................................................................................23

5 Utvärdering..................................................................................................25
5.1 Genomförande.................................................................................................25
5.2 Analys av testerna...........................................................................................26

5.2.1 Test 1 – Slumpad karta...........................................................................................26
5.2.2 Test 2 – Evolutionära algoritmen.............................................................................27
5.2.3 Test 3 – Sokastiska lokalsökningsalgoritmen..........................................................27
5.2.4 Test 4 – Kompletterande test för den evolutionär algoritmen..................................28
5.2.5 Test 5 – Kompletterande test för den stokastiska lokalsöknings-algortimen...........29
5.2.6 Test 6 – Allmänt kompletterande tester...................................................................29

5.3 Utvärdering......................................................................................................29

6 Slutsatser.....................................................................................................31
6.1 Resultatsammanfattning..................................................................................31
6.2 Diskussion.......................................................................................................32
6.3 Framtida arbete...............................................................................................33

i



7 Referenser....................................................................................................35

Bilaga A Algoritmparametrar............................................................................I

Bilaga B Resultat – Test 1..............................................................................III

Bilaga C Resultat – Test 2..............................................................................IV

Bilaga D Resultat – Test 3..............................................................................VI

Bilaga E Resultat – Test 4.............................................................................VII

Bilaga F Resultat – Test 5..............................................................................IX

Bilaga G Resultat – Test 6...............................................................................X

ii



1 Introduktion

Datorernas  utveckling  möjliggör  detaljrikare  världar  för  spel  och  simuleringar.  För  att 
utveckla det allt mer detaljerade spelinnehållet går det åt mer tid och resurser. För att lösa 
det  problemet  använder  man  så  kallad  automatisk  innehållsgenerering.  Det  betyder  att 
datorn kan hjälpa till  att  generera innehållet  med hjälp  av algoritmer.  Algoritmerna kan 
delas  in  i  två  kategorier;  offline  och  online.  De  som är  offline  tar  lång  tid  att  köra  och 
används för att förgenerera innehållet.  Online-algoritmerna kan köras allteftersom det de 
genererar efterfrågas. Algoritmerna kan vara svåra att utveckla och ta lång tid att köra vilket 
gör att de inte alltid kan används i så stor utsträckning.

För  att  genereringen  ska  vara  meningsfull  måste  indatan  till  algoritmerna  vara  mer 
kostnadseffektiv  att  skapa  än  utdatan  som  algoritmerna  producerar.  Det  artar  sig  i  att 
indatan  oftast  är  mindre  än  utdatan.  På  så  vis  kan  man  spara  lagringsutrymme  eller 
datatrafik om utdatan efterfrågas någon annanstans. Ett problem med mindre indata är att 
man  får  mindre  möjligheter  att  beskriva  utdatan.  Slumpen  är  ett  viktigt  verktyg  inom 
automatisk  innehållsgenerering.  För  att  kunna  återskapa  exakt  samma  utdata  används 
psuedoslump, d.v.s. att givet samma starttillstånd (frö) så följer alltid samma utfall.

Det har forskats mycket på landskapsgenerering och många metoder har presenterats  av 
varierad kvalitet.  De genererar ofta höjdkartor.  För det kan man t.ex. använda så kallade 
fraktaler.  Fraktaler  är  ofta  snabba  att  exekvera  men  svåra  att  kontrollera. Stachniak  & 
Steurzlinger (2005) har utvecklat en metod för att deformera en ursprunglig terräng till att 
passa  valda  kriterier.  Deformationerna  definieras  av  deras  position  på  kartan, 
altitudförändringen de ger upphov till och hur stor radie området de modifierar är. Deras 
potential att uppfylla kriterierna kallas deras fitnessvärde. Stachniak & Steurzlingers (2005) 
algoritm använder så kallad stokastisk lokalsökning  (SLS) för att  utifrån en fördefinierad 
mängd altituder och radier hitta en serie deformationer som leder till att kriterierna uppfylls. 
Den kan inte  i  förväg veta vilka konsekvenser ett val av en deformation i serien har längre 
fram utan väljer girigt vad som ser ut att vara bäst för stunden. Sådan girighet riskerar att få 
algoritmen  att  fastna  i  en  spiral  av  dåliga  beslut  och  därför  introduceras  slump  i 
urvalsprocessen. Metoden tar lång tid att utföra men Stachniak & Steurzlinger (2005) påstår 
att den kan optimeras och köras i ”interaktiv hastighet” i framtiden.

I  militära  strategispel  spelar  spelvärden  – s.k.  kartor  – en  viktig  roll.  Den  bestämmer 
spelarnas möjligheter att hämta resurser för att expandera sin bas och utöka sina trupper 
samt hur dessa trupper kan förflyttas och agera. Därför är det viktigt att den uppfyller vissa 
krav så att den ger en bra spelupplevelse. Sådana krav kan vara att ha utspridda och rättvist 
fördelade resurser och baser. I vissa spel och simuleringar är realism viktigt. Ofta behöver 
terrängen vara platt där man ska kunna bygga.

Studien  denna  rapport  beskriver  bygger  på  Stachniak  &  Steurzlingers (2005) 
terrängdeformationer. Deras sökmetod är som sagt långsam och skulle därför vara intressant 
att ställa mot en annan sökmetod. Andra studier har visat att evolutionära algoritmer går bra 
att  applicera  på  onlinegenerering  av  spelinnehåll  och  det  är  valet  för  den  utmanande 
sökmetoden.  Med  en  evolutionär  sökmetod  har  man  en  mängd  (population) potentiella 
(del)lösningar (individer) vars egenskaper (gener) blandas (rekombineras) i ett försök att 
hitta nya generationer med  ännu bättre lösningar. Ju bättre en individ bedöms vara desto 
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större  chans  har  den  att  sprida  sina  gener  till  nästa  generation.  Generna  kan  ändras 
(mutation) med en viss sannolikhet för att introducera nya potentiellt bra egenskaper.

Kriterierna som deformationerna utvärderas mot baseras på de man kan ha på en spelvärld 
(karta) för ett militärt strategispel. Syftet med studien är att komma fram till i vilken grad de 
valda sökteknikerna kan lämpa sig för onlinegenerering  av sådana världar  så att spelarna 
kan få en unik upplevelse varje gång som är anpassad till  deras individuella krav.  Fokus 
ligger dock inte på kartornas kvalitet utan på hur algoritmerna förhåller sig till varandra.

För  att  kunna  genomföra  studien  utvecklades  ett  program  som  kallas  Map  Maker.  Det 
genererar  först en  grundkarta  med  hjälp  av  en  fraktal.  Grundkartans syfte  är  att  göra 
terrängen  så  naturtrogen  som  möjligt.  Den  modifieras  sedan  med  vald  algoritm  till  att 
uppfylla de önskade kriterierna. Programmet kan använda argumentvektorn eller en fil för 
indata och producerar kartorna i  form av bilder. Programmet loggar även sitt arbete och 
skapar en statistikfil som visar algoritmens utveckling av kartan.
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2 Bakgrund

I detta kapitel förklaras först automatisk innehållsgenerering i allmänhet. Därefter följer en 
beskrivning  av  militära  strategispel  och  dess  kartor  samt  hur  kartorna  kan  skapas  med 
automatisk innehållsgenerering.

2.1 Introduktion till automatisk innehållsgenerering
Datorerna fortsätter att utvecklas i snabb takt. Med kraftfullare datorer är det möjligt att 
simulera  allt  större  och  mer  detaljrika  virtuella  världar.  Dock  så  leder  det  till  att 
dataspelsutvecklare måste lägga ner mer resurser och tid på att skapa dessa världar (Tutunel, 
Bidarra, Smelik & Kraker, 2008).

Problemet med det är att det finns begränsningar i vad som är ekonomiskt hållbart i form av 
budget, tid och personal. Att använda verktygen som används för att skapa virtuella världar 
kan bli  en komplex  process  när  storleken och detaljrikedomen ökar,  vilket  figur  1 visar. 
Enligt Gaildrat (2007) kan det exempelvis ta cirka nio månader för en grafikdesigner att 
skapa en 500 m² stor miljö.

Figur 1 Skärmdump av kartan Necropolis i Unreal Development Kit (2010).

Det  är  vanligt  att  lösa  ovannämnda  problem  med  något  som  på  engelska  går  under 
benämningen ”procedural content generation” (PCG) (Doran & Parberry, 2010). PCG kan 
fritt översättas  till  svenska  som  ”automatisk  innehållsgenerering”.  Innebörden  är  att 
spelinnehåll  som  världar,  karaktärer,  ljud,  uppdrag,  dialog  och  så  vidare  genereras 
automatiskt av algoritmer.
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För att automatiken ska vara meningsfull måste algoritmernas indata vara enklare att skapa 
än utdatan. Det artar sig i att indatan är liten i förhållande till utdatan (Togelius, Yannakakis,  
Stanley & Browne, 2010). Indatan kan sägas att expandera till utdatan.

PCG  kan  delas  in  i  två  kategorier;  offline  och  online  (Togelius,  Yannakakis,  Stanley  & 
Browne, 2010). Online innebär att innehållet genereras dynamiskt, till exempel medan ett 
spel spelas. Om innehåll genereras offline skapas det på förhand, exempelvis under ett spels 
utveckling.

Många algoritmer för PCG är stokastiska (Togelius, Yannakakis, Stanley & Browne, 2010), 
vilket innebär att det de genererar är praktiskt omöjligt att återskapa. Det medför exempelvis 
att om  två spelare  ska spela tillsammans i samma  stokastiskt skapade spelvärld på varsin 
dator så måste all utdata skickas från datorn som genererade innehållet. Ett bättre alternativ 
i det fallet är att använda sig av en deterministisk algoritm. Då behöver endast argumenten 
skickas så att spelvärlden kan återskapas på varje spelares dator.

Om man ändå vill ha oförutsägbarhet kan man använda sig av pseudoslump (Moreau, 1997). 
Sådan ”slump” är deterministisk och bestäms av ett ursprungstillstånd, kallat frö (eng. seed). 
Fröet kan vara ett tal, kallat seed number på engelska.

Ett tidigt exempel på ett spel där PCG har använts i stor omfattning är Elite (Braben & Bell,  
1984). Skaparna planerade att inkludera 248 galaxer men av dessa handplockades åtta ut för 
den färdiga versionen (Spufford, 2003). Civilization (1991) är ett annat exempel. Det kan 
omgående generera kartor på begäran från spelaren (Togelius, Preuss & Yannakakis, 2010). 
Antalet kartor som kan genereras är mycket stort och på så vis ökar omspelningsvärdet.

Spelet .kkrieger (2004) visar att det går att spara lagringsutrymme med hjälp av PCG. Spelet 
är på endast 96 kB och genererar innehåll på över 300 MB.

Med  PCG  flyttas  delar  av  arbetsbelastningen  på  designers  och  konstnärer  till  
programmerare.  Det  behöver  inte  vara  ett  problem  eftersom  det  finns  så  kallade 
middlewares  (Roden & Parberry,  2005)  att  tillgå  vilka  kan avlasta  arbetsbördan.  Unreal 
Engine  3 (2009) och  Source Engine (2010)  är  utvecklingsmiljöer  med ett  flertal  färdiga 
verktyg.

Även om begreppet PCG har en stor tyngdpunkt på automatik är det fortfarande beroende av 
konstnärer  och  designers.  Det  är  de  som sätter  kriterierna  och  parametrarna  från  vilka 
innehållet sedan skapas. Dessutom används PCG sällan för att generera allt innehåll. Oftast 
är  det  enbart  ett  understöd  (Tutunel,  Bidarra,  Smelik  &  Kraker,  2008).  Det  finns 
middlewares för PCG som kan generera innehåll som kan integreras i  andra system. Två 
exempel  är  SpeedTree  (2010)  och Terragen  2 (2009) vilka kan generera  träd  respektive 
landskap.

Anledningar till att PCG inte används i större utsträckning idag är att utvecklandet av bra 
algoritmer  är  svårt  (Roden  &  Parberry,  2005).  En  av  svårigheterna  ligger  i  att  PCG-
algoritmer ofta  ger  liten  kontroll  över  utdatan  eftersom indatan  är  begränsad (Johnson, 
Yannakakis  &  Togelius,  2010). Med  ett  alltför  komplext  eller  abstrakt  gränssnitt  till 
algoritmerna hävdar  Roden och  Parberry  (2004) samt Smelik,  de  Kraker,  Groenewegen, 
Tutenel & Bidarra (2009) att det resulterar i att man ofta prövar sig fram för att hitta rätt 
argument. Samtidigt måste man inte gå får långt åt andra hållet och förlora flexibilitet.
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En annan orsak till att PCG inte används i större utsträckning inom dataspelsindustrin är att 
genereringen kan ta för lång tid att göra under tiden spelet spelas. I Source Engine (2010) är 
ljuset på kartorna till stor del förrenderat med en beräkningsintensiv metod kallad radiositet 
(eng. radiosity) för att nå en högre realism. Metoden har ett stort beroende av spelvärldens 
utformning  så  eventuell  dynamisk  kartgenerering  med  samma  ljuskvalitet  skulle  vara 
begränsad i bästa fall.

2.2 Automatisk terränggenerering
Forskningen på generering av terräng är omfattande och det finns flera olika tekniker av 
varierande kvalitet.  Många fokuserar på att  endast  generera en så kallad höjdkarta (eng. 
heightmap). Andra skapar element i terrängen som vattendrag och vegetation. Vissa försöker 
på ett så realistiskt sätt som möjligt skapa ett fullständigt landskap med hänsyn till naturliga 
processer som erosion.

Höjdkartor är raster i två dimensioner vari varje punkt representerar en höjd i landskapet. 
De kan representeras som rasterbilder där en pixel motsvarar en punkt på kartan (se figur
2). Ju ljusare en pixel är, desto högre är den motsvarande punkten belägen. Höjdkartor kan 
skapas relativt fort och lätt av enkla fraktaler som fractional Brownian motion (fBm), Perlin 
noise med flera. Enkla fraktaler som fBm ger dock inte tillräckligt rik variation och tar inte 
hänsyn till erosion. Exempelvis kan multifraktaler ge ökad variation (Echelard, Barrière & 
Lévy-Véhel, 2010) och erosionssimulering bidrar till ytterligare realism.

Figur 2 Till vänster visas en höjdkarta och till höger en tredimensionell 
rendering av den. Rendering är vriden 45° motsols.

Ett annat sätt att generera terräng som är vanligt i dataspel är genom en embryonal metod 
(Togelius, Preuss, Yannakakis, 2010). Den generar terrängen utifrån en eller flera punkter. 
Terrängen expanderar sedan efter vissa regler. Doran och Parberry (2010) visar ytterligare 
en teknik att applicera i dataspel genom så kallade mjukvaruagenter (eng. software agent). 
Mjukvaruagenterna  är  självständiga  ”byggarbetare”  som  vandrar  genom  den  virtuella 
världen. De känner av landskapet med sensorer och utifrån det genererar terrängen.

5



En  annan  teknik  som  presenterats  av  Stachniak  och  Steurzlinger  (2005)  är 
landskapsdeformering  av  fraktalgenererade  landskap.  Deras  teknik  gör  det  möjligt  att 
deformera en ursprunglig terräng till att  uppfyllas vissa kriterier utan att det ger synbara 
artefakter.

Som  parametrar  tar  algoritmen  ett  landskap  och  en  utvärderingsfunktion. 
Utvärderingsfunktionen  ger  ett  fitnessvärde  på  hur  väl  en  deformation  uppfyller  de 
restriktioner som finns på landskapet. Algoritmen söker efter en serie deformationer som ger 
ett högt fitnessvärde.

Deformationerna sker med en tvådimensionell Gaussisk kärna (eng. Gaussian kernel). Det 
gör förändringarna mjukare så att oönskade artefakter inte uppstår. Mer precist går det att 
säga att givet en punkt p, dess höjd h, en amplitud a och en radie r multipliceras terrängen 
med en Gaussisk funktion med radien r, centrerad kring p med amplituden a − h.

Att söka efter en serie deformationer som ger ett önskat utslag från utvärderingsfunktionen 
är  svårt  eftersom  möjliga  deformationer  är  oändliga.  Man  får  på  något  sätt  göra  en 
approximation och begränsa sökrymden.  Stachniak och Steurzlinger  (2005)  använder  en 
stokastisk lokalsökning (eng. stochastic local search). Det betyder att de gör en begränsad 
sökning och blandar in slump för att minska risken för lokala optima. Sannolikheten att en 
bra deformation väljs ut kallas selektionstryck. Ju mindre sannolikhet, desto högre brus sägs 
algoritmen ge.

Enligt Togelius, Yannakakis, Stanley och Browne (2010) gör det inte någon större skillnad på 
vilka sökningstekniker som används  när det kommer till genomförbarhet. De visar hur de 
applicerat  evolution  som  sökteknik  på  olika  exempel,  dock  ej  på  terrängdeformering. 
Evolution innebär  att  det finns en population av  olika  (del)lösningar  på restriktionerna. 
Lösningarna rankas efter deras fitnessvärde. En ny generation skapas där lösningarna med 
låg  ranking  kastas  och  ersätts  av  muterade  lösningar  eller  lösningar  som  parats  med 
varandra.

2.3 Militära strategispel och terräng
I många strategispel består spelvärlden av ett landskap i vilket spelaren gör sina drag. Detta 
gäller speciellt  för spelgenren realtidsstrategi.  I realtidsstrategiska spel är spelet i  ständig 
rörelse och flera saker händer samtidigt.  Det är  vanligt  i  sådana spel  att  spelarna måste 
hantera trupper och resurser i sin strävan att slå ut varandra. Exempel på sådana spel är de i  
Age  of  Empires-serien  från  Microsoft  Corporation  och  StarCraft-serien  från  Blizzard 
Entertainment.  Det  finns  även  turordningsbaserade  motsvarigheter  som  spelen  i 
Civilization-serien från Microprose, Avalon Hill, Activision och Firaxis Games. Skillnaden är 
då att spelarna turas om att ge spelet kommandon.

Hädanefter kommer termen karta att användas för spelvärldar i strategispel. Utformningen 
på kartorna kan spela en central roll i hur spelarna spelar och upplever spelet. Vanligt är att 
spelarna får  börja  med en bas  med närliggande  resurser.  Mer  resurser  finns  spridda  på 
kartan  och  spelaren  måste  expandera  sitt  territorium  för  att  ta  del  av  dessa.  Spelarna 
konkurrerar om resurserna genom strid. Man förlorar om man inte längre kan eliminera 
motståndaren.
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Att ha ständig koll på motståndaren och begränsa dennes möjlighet att förflytta sina trupper 
och expandera är  viktiga strategiska element  för  att  ha en god chans  att  vinna.  Kartans  
terräng  kan  också  ställa  begränsningar  vad  det  gäller  spelarnas  truppförflyttningar, 
basbyggande  och  överblick  av  landskapet.  Terrängen  kan  ge  olika  grader  av  skydd  och 
exponering. Spelarnas ursprungliga basområde är ofta väl skyddat medan attraktiva resurser 
exponerar spelaren för motståndarens attacker.

Agria Valley 1.1 (StarCraft II, 2010) är ett exempel på en karta (se figur 3). I figuren är de grå 
linjerna klippor och de blå fälten vatten. De terrängtyperna begränsar framkomsten för de 
flesta markgående trupperna och spelar således en strategisk roll. Startbaserna (markerade 
med  bokstaven  A)  är  relativt  skyddade  med en  smal  ramp som enda  ingång.  De  rikare 
resurserna (markerade med bokstaven  C) blockeras av stenhögar som måste förstöras och 
har dessutom en hög grad av exponering med tre möjliga attackvägar.

Figur 3 En översikt av kartan Agria Valley 1.1 från StarCraft II (2010). A 
markerar startbaserna för respektive spelare. B representerar vanliga 

resursansamlingar och C rika resursansamlingar.
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3 Problemformulering

Här presenteras det problem som ska angripas i  studien denna rapport handlar om. Målet 
och syftet beskrivs. Sist presenteras metoden med vilken målet ska nås.

3.1 Kontroll av och gränssnitt till automatisk innehållsgenerering
Som nämnt i bakgrunden (sidan 4) finns det vissa svårigheter med att använda PCG. En av 
dem är att  användaren i många fall har liten kontroll över det som genereras. Indatan till 
PCG-algoritmerna är av naturliga skäl mindre än utdatan. Ju mindre indata som ska förklara 
utdatan,  desto svårare är  det  att  få mångfald och samtidigt  kontroll.  I  ett  extremfall  har 
exempelvis  algoritmen  bara  en  parameter  i  form  av  ett  frötal  (Johnson,  Yannakakis  & 
Togelius, 2010). I sådana fall  kan det vara så gott som omöjligt  att förutse  om  resultatet 
kommer bli tillfredsställande.

För bästa användbarhet är det önskvärt att ha ett gränssnitt till sin PCG som är så konkret 
som möjligt och har den omfattningen som behövs för vald nivå av kontroll av utdatan. Om 
det exempelvis finns en algoritm för att generera olika sorters bilar är endast ett heltal som 
parameter  inte  särskilt  konkret  eller  omfattande.  Ett  bättre  gränssnitt  hade  till  exempel 
innehållit parametrar för färg, antal dörrar, antal hästkrafter och så vidare.

Vissa  krav  man  har  på  innehållet  som  ska  genereras  av  en  PCG-algoritm  kan  vara 
motsägelsefulla. Det betyder att då ett krav uppfylls bättre så medför det att ett annat måste 
ge vika. På något sätt måste detta beaktas när algoritmen utvecklas.

Relativt  omfattande  forskning  har  utförts  på  algoritmer  för  att  skapa  realistisk  terräng 
(Roden & Parberry, 2004). Kontrollen dessa algoritmer erbjuder över terrängen är dock i de 
flesta fallen mycket begränsad (Stachniak & Stuerzlinger, 2005). Därför är det ett attraktivt 
område att forska i.

Ett antal förslag har presenterats de senaste åren och de är baserade på cellulär automatik,  
mjukvaruagenter eller lösningar av restriktioner med evolution eller andra sökmetoder. Det 
går  också  att  dela  upp  dem i  de  som garanterat  skapar  en  acceptabel  terräng  på första 
försöket och de som gör flera försök  (Togelius, Yannakakis, Stanley  & Browne, 2010). De 
algoritmer som gör flera försök kan i sin tur delas in i två typer. Den ena typen genererar, 
analyserar och antingen accepterar resultatet  eller  börjar om beroende på analysen.  Den 
andra försöker  modifiera och analysera om vartannat  tills  ett  godkänt resultat  nåtts.  Att 
analysera kartan och hitta en lämplig modifikation kan dock vara tidskrävande.

3.2 Mål och syfte
Studien denna  rapport  beskriver  bygger  på  Stachniak  och  Steurzlingers  (2005) 
terrängdeformationer. De använde en stokastisk lokalsökning som sökmetod för att hitta en 
lämplig serie deformationer  att applicera på en höjdkarta  för att  den skulle  uppfylla vissa 
krav.  Deras  sökteknik  ställs  mot  en  evolutionär  sökmetod.  För  att  hålla  studien  på  en 
utförbar  nivå  kommer  implementationen  inte  vara  lika  optimerad  Stachniak  och 
Steurzlingers (2005) exempel.
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Stachniak och Steurzlingers (2005) implementation kunde ta över en timme på en då relativt 
modern persondator.  De påstod att det i framtiden skulle gå att utföra sökningen i realtid 
genom optimeringar och parallellisering.  Togelius, Yannakakis, Stanley och Browne (2010) 
har visat att det går att använda evolution som sökteknik för onlinegenerering, men inte på 
Stachniak och Steurzlingers (2005) terrängdeformationer.

Därför är det intressant att se hur evolution förhåller sig till stokastisk lokalsökning. Målet är  
att komma fram till i vilken grad de valda sökteknikerna kan lämpa sig för onlinegenerering 
av kartor för strategispel av typen som beskrevs i kapitel 2.3. Det skulle göra att spelarna kan 
få en unik upplevelse varje gång som är anpassad till deras individuella krav.

3.3 Metodbeskrivning
För att bedöma algoritmernas potential att användas online  ska  de  utvärderas  genom  att 
studera fitnessutvecklingen, d.v.s.  fitness per tidsenhet. ”Interaktiv hastighet” definieras i 
denna studie som maximalt 1 sekund. En acceptabel väntetid bedöms att vara maximalt 10 
sekunder eftersom många strategispel som exempelvis StarCraft II (2010) har laddningstider 
på väl det. En acceptabel fitness för kartan bedöms att vara minst 90%. Sammanfattningsvis 
definieras således en acceptabel kartgenerering ta maximalt 10 sekunder och ge åtminstone 
90% fitness.

Terrängen som genereras ska följa de restriktioner som övergripande presenteras i  tabell 1 
nedanför. Dessa ligger till grund för kartornas fitnessvärde. Det bör tydliggöras att kartornas 
spelvärde inte är i fokus för undersökningen, men spelar ändå en viss roll eftersom syftet är  
att utvärdera sökteknikernas lämplighet för onlinegenering till militära strategispel.

Tabell 1 Kartrestriktioner.

Restriktion Motivering

Terrängen ska ha realistisk topografi. Det 
innebär att det både ska finnas berg och 
slätter.

I vissa spel och speciellt i simuleringar är 
realism viktigt.

Det ska finnas 2-8 baser. Det är vanligt med 2-8 spelare i strategispel. 
Antalet utgör också en lagom nivå på 
komplexitet för denna undersökning.

Baserna måste stå på slätmark. Det är vanligt att det inte går att bygga på 
sluttningar i strategispel.

Baserna ska vara mellan en minimi- och 
maximitillgänglighet från varandra. Hur 
tillgänglig baserna är beror på terrängen 
mellan dem.

Det är vanligt att baserna är relativt långt 
från varandra i strategispel. Det innebär 
längre speltid och motiverar spelarna att 
utforska kartan.

Det ska gå att ställa in vad som är 
lättframkomlig terräng.

Det ska inte vara orimligt svårt att ta sig till 
motståndarens bas och attackera. Vissa typer 
av enheter, som fordon, har i många 
strategispel begränsningar vad det gäller 
framkomlighet i svår terräng.

Det ska finnas en resurstyp. Det är vanligt i strategispel att det finns 
resurser. Komplexiteten och därmed 
strategiska möjligheter ökar då. Att använda 
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Restriktion Motivering

fler resurser ökar bara utvärderingarnas 
komplexitet utan att egentligen tillföra något 
för undersökningen.

Resurserna ska placeras rättvist mellan 
baserna. Det innebär att resursernas 
tillgänglighet tas i beaktande vid 
placeringen.

Spelarna ska ha rättvisa förhållanden för att 
det ska vara roligare att spela. Det skulle gå 
att vikta tillgängligheten åt det ena eller 
andra hållet för att utjämna oddsen mellan 
spelare på olika skicklighetsnivå. För den här 
studien är det överflödigt och det finns andra 
sätt att skapa handikapp för spelare.

Resurserna ska vara utspridda över kartan. Att sprida resurserna motiverar spelarna att 
utforska kartan. Det ger dem större 
möjligheter att överraska varandra.

Ett  program  kommer  att  utvecklas  som  implementerar  de  valda  teknikerna.  Båda 
algoritmerna  ska  generera  kartor  som  följer  ovanstående  specifikation.  Programmets 
parametrar ska justera restriktionerna och detaljer specifika för respektive algoritm. Utdatan 
från programmet ska vara dels  kartorna men även statistik över algoritmens exekvering. 
Man ska kunna följa kartans utveckling steg för steg.

För att få en referenspunkt ska ett antal kartor genereras och fitnessbestämmas utan att ha 
deformerats. Algoritmerna ska testas med samma grundläggande argument och argumenten 
för  de  algoritmspecifika  parametrarna  ska  varieras.  På  så  sätt  kommer algoritmerna 
kalibreras att presteras så bra som möjligt för en rättvis jämförelse.
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4 Implementation

Här beskrivs implementationen av algoritmerna som utfördes för att nå målet med studien.

4.1 Introduktion till Map Maker
För undersökningen har ett program utvecklats som kallas Map Maker. Det skapar kartor 
med  hjälp  av  de  teknikerna  som  presenterades  i  tidigare  kapitel,  det  vill  säga 
terrängdeformering med stokastisk lokalsökning och evolutionär sökning.

Map  Maker  fungerar  på  operativsystemet  Windows  7  och  har  ett  CLI-gränssnitt. 
Argumenten  ges  till  programmet  via  programmets  argumentvektor  och/eller  via  en 
argumentfil.  Om det finns ett argument för samma parameter i både argumentvektorn och 
en eventuell argumentfil gäller argumentet i argumentvektorn.

De båda algoritmerna utvärderar kartorna de skapar efter de kriterier som är satta vilket 
resulterar  i  ett  fitnessvärde.  Fitnessvärdet  anges  i  en  skala  0-1  där  1 motsvarar  att  alla 
kriterier är helt uppfyllda.

När programmet startar läser det argumenten och utför vald algoritm. Kartan som genereras 
sparas i två filer med höjd- respektive terränginformation.  Information om kartans fitness 
vid jämna tidsintervall under skapandeprocessen lagras i en statistikfil.  Programmet loggar 
även sin aktivitet i en loggfil.

4.2 Övergripande implementationsbeskrivning
Map Maker är främst objektorienterat och skrivet i  version 11 av  programmeringsspråket 
C++.  Verktyget  som användes  för  kodningen och kompileringen var Visual  Studio 2012. 
Programkoden har beroenden till C++:s standardbibliotek och Windows API.

Klassdiagram över programmet visas i figur 4 till och med figur 8. Det är inte komplett utan 
visar bara de väsentliga delarna för input, algoritmerna och output.
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+Algorithm()
+Execute()
+Name()
+Stop()
#Deform()
#Evaluate()
#GetAffectedArea()
-EvaluateBaseAccessability()
-EvaluateBaseEvenness()
-EvaluateBaseMapDiff()
-EvaluateResourceAccessability()
-IsValidBaseAccessability()

Algorithm

-p_continue
-p_fitnessEvalArgs
-p_mapArgs
-p_rmfArgs
-p_seed

+EvolutionaryAlgorithm()
+Execute()
+Name()
-CreatePopulation()
-EvaluateAndAddGenome()
-Evolve()
-SelectParents()

EvolutionaryAlgorithm

-NAME
-p_evolutionArgs

+SlsAlgorithm()
+Execute()
+Name()
+ThreadCount()
-CreateCandidates()
-SelectDeformation()

SlsAlgorithm

+NAME
-p_slsArgs

+AlgorithmContext()
+Execute()
-Log()
-LogMap()
-LogStatistics()
-MayContinue()
-OnBegin()
-OneEnd()
-OnStep()

AlgorithmContext

+algorithm
+fileName
-p_args
-p_doLog
-p_mapLogCounter
-p_mapLogStepStepSize
-p_mapLogTimeStepSize
-p_statsLog
-p_statsLogCounter
-p_statsLogStepStepSize
-p_statsLogTimeStepSize
-p_step
-p_timer

11

SlsArgs

1 1

EvolutionArgs

11

ContextArgs
1

1
MapArgs

1
1

RmfArgs 1
1

FitnessEvalArgs 1
1

StatisticsLog

1

1

Figur 4 Klassdiagram för algoritmrelaterad klasser.
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+ArgsFileReader()
+HasArgument()
+ReadArgument()
-BeginReadArgument()
-EndReadArgument()
-FinParam()
-SkipAssignChar()
-SkipParam()
-SkipToNextParam()
-SkipValue()

ArgsFileReader

+fileName
-p_file

+ContextArgs()
+FitnessLimit()
+MapLogCount()
+Seed()
+StatisticsLogCount()
+StepLimit()
+TimeLimit()

ContextArgs

-m_fitnessLimit
-m_mapLogCount
-m_seed
-m_statisticsLogCount
-m_stepLimit
-m_timeLimit

+EvolutionArgs()
+GenPerDeformation()
+MutProb()
+PopSize()
+RecombProb()

EvolutionArgs

-p_genPerDeformation
-p_mutProb
-p_popSize
-p_recombProb+FitnessEvalArgs()

+BaseAccessabilityEval()
+BaseEvennessEval()
+BasisMapDiffEval()
+ResourceAccessabilityEval()

FitnessEvalArgs

-p_fFuncs

+MapArgs()
+BaseAreaRadius()
+BaseCount()
+MapDims()
+MaxBaseApproachability()
+MaxBasePlacementRadius()
+MaxRoadInclination()
+MinBaseApproachability()
+MinBasePlacementRadius()
+ResourceCount()

MapArgs

-p_baseAreaRadius
-p_baseCount
-p_mapDims
-p_maxBaseApproachability
-p_maxBasePlacementRadius
-p_maxRoadInclination
-p_minBaseApproachability
-p_minBasePlacementRadius
-p_resourceCount

+RmfArgs()
+Frequency()
+Gain()
+H()
+Lacunarity()
+Octaves()
+Shaprness()
+Threshold()

RmfArgs

-p_frequency
-p_gain
-p_h
-p_lacunarity
-p_octaves
-p_sharpness
-p_threshold

+SlsArgs()
+DeformationList()
+SelectionPressure()

SlsArgs

-p_deformationList
-p_selectionPressure

+ArgvReader()
+Arguments()
+FindArgument()
+ReadArgument()

ArgvReader

+SOURCE_NAME
-p_args

+ArgsReader()
+HasArgument()
+ReadArgument()

ArgsReader

-p_argsFileReader
-p_argvReader

11

1

1

Figur 5 Klassdiagram över argumentrelaterade klasser.

+ProgramLog()
+LogError()
+LogInfo()
+LogWarning()
+operator=()

-p_file

ProgramLog

+Log()
+SaveToFile()

-p_entries

StatisticsLog

Figur 6 Klassdiagram över loggrelaterade klasser.
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+~Map()
+Dims()
+SaveToFile()
#Map()

-p_dims

Map

+TerrainMap()
+BaseCoordinates()
+ChangeTerrain()
+ResourceCoordinates()
+SaveToFile()
+TerrainTypeAt()
+operator[]()
+operator=()

-p_baseCoords
-p_map
-p_resourceCoords

TerrainMap

+HeightMap()
+Altitude()
+Extract()
+GetFlatness()
+Replace()
+SaveToFile()
+operator[]()
+operator=()

+MAX_ALTITUDE
+MIN_ALTITUDE
-p_map

HeightMap

MapDims

11

+MapArea()
+TopRightCorner()

+bottomLeftCorner
+dims

MapArea

+MapCoord()
+X()
+Y()
+operator+=()
+operator==()

-p_x
-p_y

MapCoord

+MapDims()
+Height()
+Size()
+Width()
+operator==()

-p_height
-p_width

MapDims

1

1

1

1

Figur 7 Klassdiagram över kartrelaterade klasser.

+AStarCostfinder()
+FindPathCost()
+Goal()
+HeightMap()
+Start()
-CalculateCost()
-CleanUp()
-IsInsideMap()
-IsValidHeighbour()
-PopOpenList()
-PushOpenList()

AStarCostfinder

-p_closedList
-p_goal
-p_heightMap
-p_maxRoadInclination
-p_openList
-p_start

+Deformation()
+Altitude()
+Radius()

Deformation

+MAX_ALTITUDE_DECREASE
+MAX_ALTITUDE_INCREASE
-p_altitude
-p_radius

+Deformation()

DeformationCandidate

-coord
-deformation
-fitness

+Fitness()
+Average()
+BaseAccessability()
+BaseEvenness()
+BasisMapDiff()
+ResourceAccessability()
+operator float()
+operator<()
+operator>()

Fitness

-p_average
-p_baseAccessability
-p_baseEvenness
-p_basisMapDiff
-p_resourceAccessability

+Genome()
+Mutate()
+Recombine()

Genome

+genes
+ProcessTimer()
+ElapsedTime()
+Now()
+StartTime()

ProcessTimer

+INTERNAL_TIME_TO_SECONDS
+SECONDS_TO_INTERNAL_TIME
-p_startTime

+RidgedMultifractal()
+GetValue()
-CacheExponents()

RidgedMultifractal

-p_exponentsCahce
-p_frequency
-p_gain
-p_H
-p_lacunarity
-p_octaves
-p_sharpness
-p_threshold

Figur 8 Klassdiagram över övriga klasser.

Figur  9 är  ett  förenklat  aktivitetsdiagram  av  hur  Map  Maker  fungerar.  Detaljer, 
algoritmspecifika operationer och felhantering är undantagna.
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Läs in argument

Förbered algoritm

Initiera loggning

Skapa grundkarta

Utse deformation

Utvärdera kartan

[Logga ej steg] 

[Uppfyller ej mål] 

Logga steg

[Logga steg] 

[Uppfyller mål] 

Deformera

Denna aktivitet
är unik för var
och en av
algoritmerna.

Logga resultat

Figur 9 Övergripande aktivitetsdiagram.

Först läses argumenten in. Det görs genom att ett objekt av klassen ArgvReader skapas som 
används  för  att  läsa  programmets  argumentvektor.  Om  en  argumentfil  har  angivits  i  
argumentvektorn  så  skapas  ett  ArgsFileReader-objekt.  Därefter  skapas  ett  objekt  av 
klassen  ArgsReader som kan  läsa  både  från  argumentvektorn  och  argumentfilen.  Detta 
objekt används av övriga programmet för att läsa in argument.

Därefter förbereds loggningen. Ett filnamn för loggfilen försöker hittas genom funktionen 
GetOutputName.  Om  ett  filnamnsprefix  för  programmets  utdata  inte  angivits  så  faller 
programmet  tillbaka  på  argumentfilens  namn.  Om  ingen  sådan  har  angivits  så  avslutas 
programmet. Då ett filnamn har hittats initieras loggningen med funktionen InitLogging. 
Ett  globalt  ProgramLog-objekt  skapas.  Det  loggar  både  till  kommandotolken  och  fil  om 
möjligt.

Sedan avgörs vilken algoritm som ska köras  och skapas  med funktionen  GetAlgorithm. 
Algoritmen placeras i en AlgorithmContext som styr algoritmen och ansvarar för att utdata 
skrivs.

Algoritmerna  börjar  med  att  skapa  en  ”grundkarta”  som  är  en  riged  multifractal.  Det 
rapporteras  med  algoritmens  step-callback.  Algoritmkontexten  har  registrerat  sin 
medlemsfunktion OnStep som step-callback. Den funktionen loggar utvecklingen om så ska 
göras och kollar även om algoritmen får fortsätta exekvera. Om algoritmen får fortsätta som 
kommer  den  att  deformera  grundkartan.  Efter  varje  applicerad  deformation  anropas 
återigen step-callbacken.

4.3 Generellt om algoritmerna och kartorna
De båda algoritmerna har en abstrakt basklass Algorithm. Den fungerar som ett gränssnitt 
för de konkreta algoritmklasserna och skulle kunna användas för att bygga ut programmet 
med fler algoritmer. De olika utvärderingsfunktionerna finns implementerade här.
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Kartan  implementeras  av  de  två  konkreta  klasserna  HeightMap och  TerrainMap för 
höjdrepresentationen  respektive  terrängrepresentationen.  Båda kartklasser  har  en 
gemensam abstrakt basklass  Map.  De konkreta kartklasserna implementerar den virtuella 
funktionen SaveToFile som sparar kartan till en fil.

Det finns några funktioner som algoritmerna använder direkt eller indirekt för att skapa den 
så kallade ”grundkartan”.  MakeRmfMap används för att skapa en höjdkarta baserad på en 
ridged  multifractal.  MakeTerrainMap skapar  terrängkartan  genom  PlaceBases och 
PlaceResources som placerar ut baserna respektive resurserna.

4.3.1 Ridged multifractal
Klassen  RidgedMultifractal implementerar givetvis ridged multifractal.  Med funktionen 
getValue hämtas värdena för varje punkt på kartan.

Ridged multifractal (Musgrave, 2003) kan varieras på många olika sätt.  För denna studie 
gjordes en implementation som ger större kontroll för att det ska vara enklare att få bra 
resultat.  Efter  ett  test  framgick det  att  den dock är  något  dyrare  att  köra än Musgraves 
implementation. Emellertid tar processen åtminstone bara någon bråkdels sekund på kartor 
under en miljon punkter och den körs bara en gång.

4.3.2 Bas- och resursplacering
Baserna placeras i en ellips i mitten av kartan. Den första basens position är slumpad längs 
omkretsen och följande baser placeras ut så att avståndet till de närmaste grannarna är lika 
för alla.  Om kartans höjd och bredd är samma blir  det  en cirkel,  vilket  kan ses  som ett  
specialfall av en ellips. På så sätt blir placeringen uniform så att sannolikheten ökar för en 
rättvis karta.

Resurserna har en mer avancerad utplaceringsmetod, men placeras även de elliptiskt. Deras 
position  längs  omkretsen  är  slumpad,  men  de  är  garanterade  att  i  genomsnitt  placeras

1
antalet resurser

varv  från  varandra.  Även  deras  avstånd  från  mitten  är  slumpad,  men 

beroende på antalet  resurser  ökar  sannolikheten för att  de  placeras  längre  ut.  Maximalt 
avstånd från mitten är 90% av en tänkt ellips som precis får plats i kartan.

Med denna metod fås en någorlunda jämn spridning vilket ökar sannolikheten för att en 
lyckad  karta  ska  skapas.  Samtidigt  är  placeringen  tillräckligt  slumpartad  för  att  vara 
intressant ur ett spelperspektiv. Figur 10 visar två exempel.
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Figur 10 Två exempel på terrängkartor där blå punkter representerar resurser 
och röda baser. Varje cirkelsektor motsvarar inom vilket område varje resurs kan 

slumpas ut.

4.4 Utvärderingsmetoder
De båda algoritmerna har en gemensam utvärderingsfunktion Evaluate i  Algorithm.  Den 
ger fitnessvärden inom intervallet 0-1 där 0 motsvarar 0% fitness och 1 motsvarar 100% 
fitness.

Det som kan utvärderas är basområdenas jämnhet, framkomligheten mellan grannbaserna, 
varje bas medelframkomlighet till resurserna och skillnaden på den deformerade kartan och 
grundkartan. Var och en av dessa utvärderingar ger ett delfitnessvärde. Medelvärdet av dessa 
delfitnessvärden  utgör  det  slutgiltiga  fitnessvärdet.  Om  användaren  väljer  bort  någon 
fitnessfunktion ersätts dess delfitnessvärde med konstanten 1.

4.4.1 Utvärdering av grundkarteavvikelse
För att utvärdera skillnaden på den deformerade kartan och grundkartan måste grundkartan 
vara kvar under algoritmens gång. Anledningen till att skillnaden mellan kartorna jämförs är 
att grundkartan står för kartans realism, som var en av restriktionerna.

Delfitnessvärdet  f  för altitudskillnaden mellan en punkts altitud  g  på  grundkartan och 
motsvarande  punkts  altitud  d  på  den deformerade  kartan  räknas  ut  genom funktionen

F ( g ,d )=(1−
∣g−d∣

255 )
2

.  Det  betyder  att  fitnessvärdet  är  den inverterade  och kvadrerade 

skillnaden i skalan från 0 till 1. Således ger större skillnad lägre fitness. Precis som Stachniak 
och  Steurzlinger  (2005)  så  kvadreras  värdet  för  att  minska  risken  för  att  alltför  stora 
skillnader  uppstår.  Annars  ökar  möjligheten för  att  ett  lokalt  optimum nås  genom vissa 
områden ”förbrukar” all avvikelse.

4.4.2 Utvärdering av basområdenas jämnhet
Delfitnessvärdet för jämnheten i basernas område beräknas genom standardavvikelsen av 
medelaltituden i området. Den returnerar 1 för ingen avvikelse. Som lägst returnerar den 0,5 

då genomsnittsavvikelsen är den maximala med värdet ⌊ 255−0
2 ⌋=127 . Detta värde skalas 

sedan  till  intervallet  0-1.  Precis  som med utvärderingen  av  avvikelsen  från  grundkartan 
kvadreras  värdet.  Detta  görs  för  att  grundkarteavvikelsens  fitnessvärde inte  ska  kunna 
dominera då de båda utvärderingarna med hög sannolikhet står i konflikt.
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En alternativ metod som övervägdes var att använda medianvärdet som referensvärde, vilket 
är vanligare då standardavvikelse beräknas inom statistik. Det beror på att om det finns ett 
fåtal starkt avvikande värden får de mindre betydelse. I fallet med basområdenas jämnhet är 
det dock en fördel att ta stora avvikelser i beaktande så att exempelvis ”spikar” som sticker 
upp ur terrängen  undviks lättare. Dessutom  går det snabbare att räkna ut medelvärdet än 
medianvärdet eftersom medianvärdet kräver en sorterad lista av alla altituderskillnader som 
mäts.

4.4.3 Utvärdering av basernas och resurserna tillgänglighet
Tillgängligheten mellan två punkter på kartan beräknas genom höjdskillnaderna längs vägen 
mellan punkterna. Ju brantare partier som finns, desto sämre framkomlighet har vägen.

framkomlighets-
kostnad

1

2

3

4

max
väglutning

max
lutning

lutning

Figur 11 Hur framkomligheten räknas ut.

Figur 11 visar hur framkomligheten räknas ut från en punkt till dess granne på höjdkartan.  
Den minsta kostnaden är alltid 1. Poängräkningen motiveras genom att flygande enheter i 
många strategispel  är  dyra  och  fåtaliga.  Därav  börjar  framkomlighetskostnaden 3  på  de 
partier  längs  vägen som endast  kan  korsas  av  de  enheterna.  Eftersom det  är  tillåtet  att 
förflytta sina enheter diagonalt multipliceras kostnaden med √2 för diagonala partier för att 
ta  hänsyn  till  den  något  längre  sträckan  i  förhållande  till  vertikala  och  horisontella 
förflyttningar.

För  att  beräkna  två  punkters  tillgänglighet  tas  av  naturliga  skäl  endast  hänsyn  till  den 
kortaste vägen mellan dem. För att få fram den vägen används en algoritm som kallas A* (A-
stjärna). Valet föll på den eftersom den anses vara relativt snabb och ger optimalt resultat vid 
rätt förutsättningar (Stout, 2000). A* använder heuristik för att gissa sig till vilken punkt på 
kartan som ska expanderas näst i jakten på den kortaste vägen. Därför är den i genomsnitt 
snabbare än till exempel Dijkstras algoritm.

A* hittar alltid den kortaste vägen om heuristiken ger mindre eller samma kostnad som den 
kortaste vägen (Rabin, 2000). Den kortaste vägen är fågelvägen med kostnad 1 för varje ruta. 

Därför  används  avståndsformeln √( x1− x2)
2
+ ( y1− y2)

2 .  Notera  kvadratroten,  vilken  är 

kostsam  för  datorn  att  räkna  ut.  Dock  duger  tyvärr  inte  andra  heuristikformler  som 

manhattandistans ∣x1− x2∣+∣y1− y2∣ om  ett optimalt  resultat  ska  uppnås eftersom de  kan 
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överskatta  kostnaden.  Det  gäller  speciellt  i  detta  fallet  eftersom  diagonala  förflyttningar 
tillåts.

4.4.4 Kommentarer kring att designa fitnessfunktionerna
Det  finns  ett  problem  med  att  beräkna  medelvärdena  för  basområdenas  och 
altitudskillnadernas fitnessvärden. Konsekvensen kan till exempel bli att kartans slutgiltiga 
fitnessvärde kan vara relativt bra trots att ett fåtal basområden har ett dåligt fitnessvärde.  
Det  beror  på  att  de  övriga  basområdena  kan  ha  ett  bra  värde.  I  de  tidiga 
avlusningssessionerna som kördes uppstod detta och artade sig i  basområden med några 
branta sluttningar som i figur 12.

Figur 12 Baserna är markerade med röd färg och basområdena med stora 
avvikelser är inringade med en röd ram.

Den första lösningen som testades var att låta det basområdet med sämst jämnhetsfitness få 
bli delfitnessvärdet. Hypotesen var att detta skulle leda till att det ojämnaste basområdet 
skulle bearbetas först så att inte något basområde skulle kunna ”skena iväg”. I  praktiken 
visade det sig att det inte fungerade så, speciellt inte då det fanns många baser på kartan. 
Istället  fastnade  algoritmerna  med  att  välja  att  deformera  de  sämsta  områdenas  altitud 
växelvis upp och ner. Varför är svårt att se, och det finns flera möjliga orsaker som kanske 
samverkar.

Lösningen som slutgiltigen användes var att behålla medelvärdet för alla basers områden, 
men med skillnaden att det kvadreras. På så sätt ökas benägenheten att algoritmerna väljer 
att modifiera dåliga områden eftersom de drar ner det totala delfitnessvärdet såpass mycket.

En  av  Stachniak  och  Steurzlingers  (2005)  förslag  på  optimering  var  parallellisering. 
Eftersom båda algoritmer använder utvärderingsfunktionerna testades de att parallelliseras. 
Tyvärr  gick  programmet  långsammare,  möjligen  på  grund  av  cachemissar.  Försök  att 
parallellisera  själva  algoritmerna  gjordes  också,  vilket  förbättrade  situationen.  Dock  var 
programmet fortfarande långsammare än den enkeltrådade versionen  så parallelliseringen 
gavs upp.
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4.5 Implementationen av den stokastisk lokalsökningen
Den  stokastiska  lokalsökningsalgoritmen  implementeras  i  klassen  SlsAlgorithms 
överlagrade funktion Execute. Pseudokod visas i figur 13.

Skapa karta
{

Skapa baskartan
Utvärdera kartan
Så länge det minsta fitnessvärdet ej nåtts, tiden gått ut eller maximala antalet steg tagits
{

För varje punkt på kartan
{

För varje deformation
{

Deformera kartan
Utvärdera deformationen
Spara deformationen och dess fitnessvärde
Återställ det deformerade området

}
}
Välj deformation
Deformera kartan permanent med den valda deformationen
Uppdatera fitnessvärdet med den valda deformations fitnessvärde

}
}

Figur 13 Pseudokod för den stokastiska lokalsökningsalgoritmen.

En sökrymd skapas genom att varje punkt på kartan deformeras med alla de deformationer 
som angivits  som argument. En deformation väljs  sedan ut för att permanent deformera 
kartan.  Valet går till så att den deformation som utvärderades först väljs ut som kandidat.  
Varje annan testad deformation jämförs sedan med aktuell kandidat och om den är bättre 
blir den deformationen den nya kandidaten med given sannolikhet (selektionstryck).

4.6 Implementationen av den evolutionär sökningen
En  genetisk  implementation  används  i  EvolutionaryAlgorithm.  Det  innebär  att  en 
population av lösningar finns som evolveras genom att kombinera eller mutera dem. När 
varje lösning – en så kallad individ – skapas utvärderas dess fitness.

En individ  har  ett  genom,  det  vill  säga  en  mängd av  gener.  Varje  gen  ger  individen  en 
egenskap. I detta fallet är ett genom en deformation och generna är deformations altitud, 
radie samt x- och y-koordinat. Genomet implementeras av klassen Genome. Den innehåller 
funktioner för rekombination och mutation.

Bland det första algoritmen gör är att skapa en ursprungspopulation av slumpade individer. 
Så länge algoritmen får fortsätta kommer populationen att evolveras och den bästa individen 
efter givet antal generationer får deformera höjdkartan. Pseudokod visas i figur 14 och i figur
15.
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Skapa karta
{

Skapa baskartan
Utvärdera kartan
Skapa en population
Så länge det minsta fitnessvärdet ej nåtts, tiden gått ut eller maximala antalet steg tagits
{

Evolvera populationen ett givet antal gånger
Deformera kartan med den bästa individen
Uppdatera fitnessvärdet med den bästa individens fitness

}
}

Figur 14 Pseudokod för den evolutionära algoritmen.

Evolvera population
{

Skapa en tom barnpopulation
Så länge barnpopulationen har för få individer
{

Välj två föräldrar och skapa två barn som kopior av dem
Rekombinera barnen med viss sannolikhet
Mutera barnen med viss sannolikhet
Utvärdera barnen
Lägg till barnen i barnpopulationen

}
Radera föräldrapopulationen

}

Figur 15 Pseudokod för att evolvera populationen.

Även detta är en girig process. Ett alternativ som övervägdes var att låta en hel lösning få 
plats  i  ett  genom.  Detta  skulle  dock innebära svåröverkomliga problem.  Genomet  skulle 
troligtvis  behöva  vara  stort.  Eftersom  det inte  går  att  på  förhand  veta  hur  många 
deformationer som behövs skulle det vara omöjligt att veta hur stort.

För att  välja individer att rekombinera används här turneringsselektion. Allmänt innebär 
turneringsselektion att en viss delmängd av populationen väljs ut  genom slump att ”tävla” 
mot varandra. Den individ med högst fitness vinner och får para sig, det vill säga dess genom 
får rekombineras. Detta repeteras ett visst antal gånger och vanligtvis väljs bara två tävlande 
åt gången (Blickle & Thiele, 1995).

Det finns en mängd olika sätt att välja individer att paras, men turneringsselektion är en 
billig variant som enkelt ger kontroll över selektionstrycket. Selektionstrycket är viktig att 
överväga eftersom om bara de bästa  individerna – eliten –  väljs  förloras mångfalden av 
genom. Mångfald är bra eftersom det då är större sannolikhet att bra egenskaper hittas. Väljs 
däremot för få av eliten riskerar de bra individerna  att förloras. En liknande balansering 
måste göras med sannolikheten för mutation som slumpmässigt ändrar generna.

Rekombinationen av två individer sker genom enpunktsöverkorsning. Om man ser genomet 
som en rad av gener  så  slumpas  en punkt  ut  varvid genomet  kapas.  De två föräldrarna 
utbyter sedan de kapade delarna med varandra. En illustration av processen visas i figur 16.
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förälder 1

förälder 2

barn 1

barn 2

överkorsningpunkt✂

Figur 16 Rekombination med enpunktsöverkorsning. Varje gen motsvaras av en 
ruta.

Enpunktsöverkorsning är en billig operation och eftersom genantalet är så litet var det ingen 
större idé att välja någon annan rekombinationsoperator.

4.7 In- och utdata
Som tidigare nämndes tar programmet indata från en argumentfil  eller argumentvektorn. 
Utdatan är kartfilerna och statistiken. Detta beskrivs i följande delkapitel.

4.7.1 Parametrar och parameterfilen
En  komplett  lista  med  parametrar  och  deras  betydelse  finns  i  bilaga  A.  Argumenten  i 
programmets  argumentvektor  gäller  över  argumenten i  en eventuell  argumentfil  om det 
annars  skulle  ha blivit  en  konflikt.  För  att  ange  ett  argument  måste  det  föregås  av 
parameterns  namn  i  argumentvektorn.  Exempelvis  betyder  ”Seed  89  MutProb  0,1”  att 
frötalet ska ha värdet 89 och att mutationssannolikheten ska vara 0,1.

I  argumentfilen ges ett  argument  till  algoritmen  på  formen  ”parameter =  värde”. 
Exempelvis  betyder  ”Algorithm  =  EvolutionaryAlgorithm”  att  algoritmen 
EvolutionaryAlgorithm ska väljas. Argument skiljs från varandra genom ny rad.

4.7.2 Kartfilerna
Kartan  representeras  av  två  filer;  en  höjdkarta  och  en  terrängkarta  (se  figur  17).  De  är 
rasterbilder  i  BMP-format  med  8-bitars  färgpalett  och  kan  därför  läsas  av  de  flesta 
bildprogram. Det innebär också att bilden som mest kan bestå av 256 olika färger men dessa 
färger kan väljas fritt från 16 777 216 färger.

Andra format som TGA övervägdes men BMP visade sig vara enkelt att implementera och 
effektivt för programmet att skapa bilder med. Tack vare det formatet och att höjdkartan är 
begränsad till 256 värden (0-255) kan den kopieras (nästan) direkt från minnet till filen utan 
någon konvertering.  På  grund av  att  det  finns  färre  än 257 olika  terrängtyper  kan även 
terrängkartan kopieras på samma sätt.
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Figur 17 Exempel på en karta på 32×32 punkter. T.v: höjdkarta. T.h: 
terrängkarta.

Höjdkartan är i gråskala och kan som högst innehålla 256 olika altituder linjärt ökande från 
värdet 0 till 255. Givet en altitud a är RGB-värdet (det vill säga {röd ,grön , blå} ) för färgen 

som  motsvarar a lika  med {a ,a ,a } .  Svart  färg  motsvarar  således  den  lägsta  möjliga 
altituden 0 och för allt högre punkter blir färgen ljusare. Vit färg motsvarar värdet 255 som 
är den högsta möjliga altituden. Värdena 0 och 255 behöver nödvändigtvis inte betyda den 
lägsta respektive högsta punkten på en specifik karta utan är spannet inom vilket kartor 
potentiellt kan ha sin altitud.

De olika terrängerna i terrängkartan har varsin färg i en palett.  Detaljer om detta visas i 
tabell 2.

Tabell 2 Tabell över terrängtypernas färgrepresentation i terrängkartan.

Terrängtyp RGB-värde Palettfärg

Tom {255,127, 0}

Bas {255, 0,0 }

Resurs {0,0,255}

4.7.3 Statistikfilen
Statistikfilen är i CSV-format (Comma-Separated Values) och kan läsas som en tabell i ett 
kalkylbladsprogram som Excel eller Calc (se tabell 3) men även som ren text.

Filen innehåller sju kolumner:

• Genomsnittlig fitness (Average fitness).

• Bastillgänglighetsfitness (Base accessability fitness).

• Basområdesjämnhetsfitness (Base eveness fitness).

• Baskarteavvikelsefitness (Base map difference fitness).

• Resurstillgänglighetsfitness (Resource accessability fitness).
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• Stegantal (Steps).

• Tid i sekunder (Time).

Den översta raden består av textsträngar som används som kolumnernas rubriker. För varje 
tidpunkt i tabellen finns på samma rad fitnessvärdet vid den tidpunkten.

Tabell 3 En representation av en statistikfil inläst i ett kalkylbladsprogram.

Average 
fitness

Base 
accessability 

fitness

Base 
evenness 

fitness

Base map 
difference 

fitness

Resource 
accessability 

fitness
Steps Time

0,752591 1 0,422198 1 0,588165 1 0

0,790631 1 0,487448 0,86608 0,808998 19 1,18561

0,838976 1 0,492667 0,863311 0,999927 34 2,27761

0,850116 1 0,554374 0,848207 0,997885 49 3,40082

0,855164 1 0,587353 0,833768 0,999533 63 4,47723

0,857984 1 0,627237 0,804895 0,999804 78 5,60044

0,859303 1 0,639443 0,797923 0,999848 93 6,73924

0,861935 1 0,647794 0,800487 0,999459 108 7,83125

0,863127 1 0,654947 0,797875 0,999685 123 8,92326

0,863968 1 0,669064 0,78684 0,999969 138 10,0309
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5 Utvärdering

I detta kapitel görs en utvärdering av programmet och algoritmerna. Ett antal testfall kördes 
och resultaten analyseras.

5.1 Genomförande
Algoritmerna testades genom att de kördes på en modern persondator och matades med en 
mängd olika argument. Totalt kördes sex stycken test som numrerades från 1-6. Testen 2-5 
innehåller  deltest  som  tilldelades  ett  unikt  ID  på  formen  ”testnummer-parameter-
argument”.  Exempelvis  är  ID:t  för  ett  deltest  i  Test  2  med  värdet  0,25  på  parametern 
MutProb ”2-MutProb-0,25”.

Syftet med test 1 är att få en referenspunkt att utgå från genom att endast generera en mängd 
grundkartor.  Test  2  och  3  utförs för  att  kunna  göra  en  grov  kalibrering  av  de 
algoritmspecifika  parametrarna  för  respektive  algoritm.  Resultaten  från  dem  kan  sedan 
användas  för  vidare  förfiningar  i  test  4  och 5.  Det  sista  testets  syfte  är  att  noggrannare 
fastställa vissa beteenden hos algoritmerna.

För att kunna jämföra algoritmerna rättvist behöver de utvärderas var och en för sig först så 
att de kan  kalibreras att  prestera optimalt. Eftersom parametrarna är många och kan anta 
många olika värden skulle det vara praktiskt omöjligt att testa att samvariera dem i någon 
större utsträckning. Därför utgick testerna från en gemensam grundläggande argumentlista 
som till större delen visas i figur 18.

Seed = 2

FitnessLimit = 1
MapLogCount = 1
StatisticsLogCount = 50
StepLimit = 50
TimeLimit = 0

BaseAccessabilityEval = 1
BaseEvennessEval = 1
BaseMapDiff = 1
BaseResourceAccessability = 1

BaseAreaRadius = 4
BaseCount = 4

MapDims = 32x32
MaxBaseApproachability = 21
MaxBasePlacementRadius = 0,9
MaxRoadInclination = 30
MinBaseApproachability = 17
MinBasePlacementRadius = 0,8
ResourceCount = 8

Frequency = 1
Gain = 0,95
H = 0,8
Lacunarity = 2,5
Octaves = 6
Sharpness = 8
Threshold = 12

Figur 18 Grundargumenten

Som man kan se i figuren så är antalet iterationer algoritmerna får ta 50 (StepLimit = 50). 
Det värdet  visade sig vara en rimlig kompromiss mellan tidsåtgången och antalet steg som 
behöver utföras för att utvecklingstrenden av fitnessvärdet ska börja uppdagas.

Testprocessen illustreras i figur 19. Varje algoritmspecifik parameter testades var för sig med 
flera olika argument. Varje argument kördes i sin tur med tio frövärden var från 1-10. På så 
vis skapades tio unika grundkartor per argument. Det genomsnittliga fitnessvärdena togs ut 
av körningarna på de kartorna. Sedan var det möjligt att för varje parameter rangordna varje 
argument utefter dess genomsnittliga fitness och analysera varför det blev så.
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paramter 1 paramter n

argument 1 argument n

frö 1 frö 10 frö 1 frö 10

genomsnittligt

fitnessvärde

genomsnittligt

fitnessvärde

rangordna

analysera

⋯

⋯

⋯⋯

algoritm 1 algoritm 2

Figur 19 Hur testerna gick till.

Det visade sig vara ett mycket tidskrävande arbete och andra metoder testades för att minska 
antalet test. Tyvärr fungerade inga av de metoderna tillräckligt bra. Eftersom grundkartorna 
påverkas kraftigt av vilket frö som används får algoritmerna väldigt olika förutsättningar för 
olika frön.  Det gick inte  att  med tillförlitlighet  att  rangordna resultaten för ett fåtal  frön 
eftersom rangordningen kunde bli en annan för ett annat frö.

Testerna  har  körts  flera  gånger  och  producerar  identiska  fitnessvärden  varje  gång. 
Körtiderna  kan  dock  variera  något  men  obetydligt  från  gång  till  gång  eftersom 
tidsmätningen inte är tillräckligt exakt.

5.2 Analys av testerna
Här presenteras de olika testens resultat och en analys på dessa görs.

5.2.1 Test 1 – Slumpad karta
50 kartor slumpades ut – alla med samma argument förutom fröet. Resultatet sammanfattas 
i bilaga B. Genomsnittlig fitness ligger på ungefär 60% och tiden för genereringen av kartan 
är så kort att den i många fall är så gott som 0. Syftet med test 1 var att få ett genomsnittligt 
värde på algoritmernas starttillstånd så att man kan se hur mycket fitnessvärdena utvecklas.
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5.2.2 Test 2 – Evolutionära algoritmen
I bilaga C finns diagram över hur de olika evolutionsspecifika parametrarna presterade i test 
2. Testet möjliggör en grov kalibrering av den evolutionära algoritmen för vidare förfining.

Som  förväntat  är  det  nära  nog  ett  linjärt  samband  mellan  antalet  generationer  per 
deformation och tidsåtgången.  Endast  en generation per deformation motsvarar  att  köra 
algoritmen utan evolution. Som  figur 21 visar så går det snabbare,  men prestationen per 
deformation är sämre. Två och fyra generationer per deformation ger bättre resultatet, men 
förbättringen  är  sublinjär.  Intressant  är  att  åtta  generationer  per  deformation  presterar 
sämre än fyra.  Det går att försämra resultatet  på ett större antal  generationer med vissa 
värden på mutations- och rekombinationssannolikheterna. Dock kan det inte förklaras här 
varför trenden skulle vända.

Att en obefintlig mutationssannolikhet ger sämre resultat i längden var förväntat eftersom 
det ger upphov till en allt homogenare population där sannolikheten för nya bättre genom är 
mindre. När man tittar på utvecklingskurvorna ser det ut som om att 25% sannolikhet är det 
bästa valet och att det är osannolikt att de andra värdena skulle komma ikapp om algoritmen 
fick arbeta längre. 

Värdena för populationsstorleken gav också ett tydligt och förväntat resultat där ökad storlek 
innebär större sannolikhet för bättre individer till priset av mer arbete och tid.

En bra rekombinationssannolikhet visade sig vara runt 25%. Det ser inte ut som att kurvorna 
kommer  tangera  varandra  längre  fram.  Att  högre  rekombinationssannolikhet  försämrar 
resultatet  beror  gissningsvis  på att  operationen blandar  generna för  mycket  och därmed 
förstör bra individer.

5.2.3 Test 3 – Sokastiska lokalsökningsalgoritmen
Syftet med detta test var detsamma som för test 2, men för SLS-algoritmen. Resultaten finns 
i  bilaga D. De är genomgående sämre än för den evolutionära algoritmen i test 2. Då SLS-
algoritmen systematiskt går igenom kartan med alla deformationsalternativ den fått så borde 
den under rätt förutsättningar prestera bättre än den evolutionära algoritmen. Således är det 
rimligt  att  anta  att  deformationslistorna  i  test  3  var  betydligt  mer  begränsande  än  de 
alternativ den genetiska algoritmen genererade i test 2.

Det är lite svårare att förutsäga kurvorna för deformationslistorna. Testen skulle behöva vara 
mycket längre, men då tid är en egenskap algoritmerna ska utvärderas med så bedömdes det 
som för kostsamt.

Det  visar  sig  att  stora  altitudändringar  accelererar  fitnessvärdet  snabbast  trots  att 
fitnessalgoritmen har en kvadratisk bestraffning på stora altitudskillnader från grundkartan. 
Troligen har de avståndsrelaterade delfitnessvärdena mer att säga till om eftersom pikar kan 
leda  till  stora  ändringar  i  traverseringskostnad.  Den  lägre  altituden  har  en  mer  linjär 
utveckling.

När det kommer till radierna på deformationerna så accelererar större radier fitnessvärdet 
snabbare  i  början,  men  de  mindre  kommer  sedan  ikapp.  Det  plötsliga  hoppen  beror 
sannolikt återigen på de avståndsrelaterade fitnessfunktionerna då de återigen kan ändra sig 
kraftigt om någon smal väg stängs eller öppnas.
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Det är svårt att komma fram till en bra deformationslista, men då snabbhet är viktigt för den 
här undersökningen så ser medelvägen bland testade argument bra ut att gå.

Ett selektionstryck på noll gör att utvecklingskurvan går svagt utför för att sedan relativt 
snabbt stanna helt. Det beror på en implementationsdetalj  i algoritmen. Det är alltid den 
första deformationskandidaten som väljs om ingen bättre väljs. Det kan ha varit bättre att 
slumpa ut den första kandidaten att jämföra de andra med, men det upptäcktes sent och 
bedöms inte ha någon betydande inverkan på testen.

Selektionstrycket på 75% rör sig kring kurvan för 100%. Mot slutet tangerar de, så det verkar 
i slutändan inte spela så stor roll om några steg algoritmen tar är lokalt suboptimala. Som 
väntat blir resultaten allt sämre då selektionstrycket sjunker bortom 75%. Det är svårt att sia 
om vad som skulle ske om testerna fick fortgå ytterligare. Dock ser det ut som att kurvorna  
närmar  sig  varandra.  En orsak skulle  kunna vara  att  altitud-  och  radieargumenten  som 
kördes  vid  selektionstryckstesten  inte  gjorde  så  stor  skada  om  en  sämre 
deformationskandidat valdes ut. Som man kan se i  figur 26 ger selektionstrycket  nere  på 
25% ändå en stabil ökning.

5.2.4 Test 4 – Kompletterande test för den evolutionär algoritmen
Man  kan  se  test  2  som  en  grovkalibrering  och  test  4  som  en  finkalibrering  av  den 
evolutionära algoritmen. Resultaten visas i bilaga E.

Testet 2-GenPerDeformation-1 gav bäst fitnessvärde per tid och hade kortast exekveringstid, 
men nådde inte upp till  de andra 2-GenPerDeformation-testens fitnessvärden.  Det skulle 
därför vara intressant att se hur 2-GenPerDeformation-1 hade presterat under en längre tid. 
Det gjordes i testet 4-GenPerDeformation-1 där algoritmen fick ta 200 steg istället för 50. 

Resultatet presenteras i  figur 27 där 4-GenPerDeformation-1 jämförs med några av testen i 
2-GenPerDeformation. Som  man  kan  se  så  är  utvecklingen  snabbare  än  för  de  övriga 
argumenten, men den stannar strax ovanför 84%. Att ha fyra generationer per deformation 
är  lite  långsammare,  men  som  grafen  för  4-GenPerDeformation-4  visar  så  fortsätter 
utvecklingen av fitnessvärdet.

Mutations-  och  rekombinationssannolikheterna  påverkar  varandra  relativt  mycket  och 
därför  var  det  intressant  att  även  se  om  en  annan  kombination  kunde  ge  bra  resultat. 
Resultatet  blev lite bättre i början då båda värdena låg på 75% som kan ses i  figur 28. Det 
lägger sig sedan under både kurvorna för en mutationssannolikhet på 25% och 50%. Några 
andra kombinationer testades inte eftersom kombinationen med 25% respektive 75% och 
tvärtom  redan  utförts  i  test  2.  Värt  att  notera  är  även  att  alla  testade  värden  på 
mutationssannolikheten ger relativt lika resultat.

Slutligen testades populationsstorleken.  Storlekarna 24,  12 och 6 testades med 100,  200 
respektive 400 steg för att se hur de höll i längden och lättare kunde jämföras med de större 
populationstesten som tog längre tid.  När en populationsstorlek på 24 individer körs  i 100 
steg så kommer den nästan ikapp 100 individer på 50 steg på halv tiden. Även en population 
på  enbart 12 individer under 200 iterationer och samma tid  håller  nästan jämna steg med 
24. Sex individer visar sig dock vara för få och fitnessvärdet börjar fluktuera och bli sämre.
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5.2.5 Test  5 –  Kompletterande  test  för  den  stokastiska  lokalsöknings-
algortimen

De kompletterande testen för SLS-algoritmen finns i bilaga F. Som test 3 visade så var en bra 
altitudförändring per deformation 32-64 enheter  och en bra deformationsradie 4 enheter. 
Därför byggde test 5 på värden runt ovannämnda.

Att ge altitudförändringen med värdet 32 en radie på värdet 1 försämrade resultatet, men att 
öka till  4 förbättrade.  Då radien gick upp till  8 gick det  sämre och vissa språng i  grafen 
uppstod som följdes utav stagnering. Denna stagnering visade sig även då radien var 8 för 
altitudförändringen  64.  Utvecklingen  gick  till  och  med  bakåt  vilket  tyder  på  att 
deformationerna var alldeles för omfattande.

En altitudförändring på 64 enheter  med en radie på 4 gav klart  bäst resultat.  Även dess 
kurva visar på hopp och eftersom den deformationen också är omfattande kommer troligtvis 
utvecklingen stanna och gå bakåt framöver också.

Deformationslistan som består av tre element (sist i förteckningen i figur 30) skulle troligtvis 
passera de andra listorna bestående av endast ett element, men den tar betydligt längre tid 
att exekvera. Den extra tidsåtgången per element är nästan linjär. Listan består av de bästa 
deformationerna i test 3 och skulle sannolikt ha presterat bättre om den istället innehållit de 
deformationer som presterade bäst i test 5.

5.2.6 Test 6 – Allmänt kompletterande tester
Detta  sista  test  består  av  två  deltester.  Det  första  gjordes  för  att  bringa klarhet  i  varför 
fitnessvärdena skiljer sig såpass mycket då fröna är det enda som skiljer en körning från en 
annan. Att kartorna kan variera relativt mycket från ett frö till ett annat var redan känt innan 
detta testet, så på det sättet är det naturligt att körningarna får olika förutsättningar.  Vad i 
dessa förutsättningar som ledde till skillnaden är dock inte lika klart.

Fitnessfunktionerna som mäter resursavstånd och basavstånd använder A*-algoritmen. Dess 
exekveringstid varierar på hur snabbt den hittar den kortaste vägen så hypotesen var att den 
hade störst inverkan på skillnaden mellan fröna. Hypotesen stärks av figuren och tabellerna i 
bilaga G som visar hur mycket fröna skiljer sig åt i fitnessvärde och tid med ovannämnda 
fitnessfunktioner på och avstängda.

Det andra deltestet gjordes för att se om slumpen kunde skapa tillräckligt bra deformationer. 
Figur 32 visar att det går. Det bör noteras att detta deltestet kördes på en annan dator med 
sämre prestanda så tidsjämförelsen är orättvis. Testet kördes med 100 individer under 200 
steg och presterar ungefär lika bra som exempelvis 4-GenPerDeformation-4 som hade hade 
24 individer och också körde 200 steg.

5.3 Utvärdering
Det  framgår  tydligt  av  testen  att  den  evolutionära  algoritmen är  betydligt  snabbare  per 
utförd deformation. Eftersom den i särklass dyraste delen i programmet är fitnessfunktionen 
är det rimligt att anta att det är storleken på sökrymden som är förklaringen. Dessutom kan 
man enkelt räkna antalet deformationer som testas per iteration genom populations- och 
generationsantalen samt antalet kartpunkter och element i deformationslistan.  Då framgår 
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det  att  den  evolutionära  algoritmen  testar  mycket  färre  deformationer  i  de  tester  som 
utfördes i studien.

Den evolutionära sökningen gjorde också i snitt större förbättringar per utförd deformation 
än  den stokastiska  lokalsökningen. Fler  punkter  på  kartan  testades  med SLS-algoritmen 
(alla)  gentemot  den  evolutionära  (maximalt  lika  med  populationsstorleken).  Med  hög 
sannolikhet testades däremot färre  altituder och radier  med tanke på att  SLS-algoritmen 
begränsades  av  deformationslistan  medan  evolutionsalgoritmen  inte  hade  sådana 
begränsningar. Deformationslistan skulle kunna utökas betydligt jämfört med de tester som 
utfördes i studien, men tidskostnaden för fitnessfunktionen att utvärdera det hade ökat lika 
många gånger.

Ovanstående leder till slutsatsen att den evolutionära algoritmen är bättre lämpad utifrån de 
mål som sattes. Vad som är rimlig tid för onlinegenerering är godtyckligt, men utifrån de test 
som gjordes går det i genomsnitt inte att få till en karta med minst 90% fitness inom några 
sekunder vilket är kravet som ställdes i kapitel 3.3. Därför kan också realtidsredigeringar av 
kartorna  uteslutas.  Dock  kan  fitnessvärdet  för  vissa  frön  komma  över  90%  inom  några 
sekunder . Ett exempel på det finns i tabell 12 i bilaga G.

En intressant upptäckt är att en sökrymd med  ett tillräckligt antal  slumpade individer är 
jämförbar med evolutionen både vad det gäller tidsåtgång och fitnessutveckling vilket syns i 
figur 32 i  bilaga G. Exemplet i  tabell 12 som visar att minst 90% fitness går att få på några 
sekunder är skapat på just det sättet.
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6 Slutsatser

I detta kapitel görs en görs först en sammanfattning resultaten. Det följs av en diskussion om 
resultatet  av studien  där  den bl.a.  sätts  i  ett  större  perspektiv.  Kapitlet  avslutas  med en 
diskussion om hur studien kan utvecklas, både i det korta och långa perspektivet.

6.1 Resultatsammanfattning
Sex stycken större test genomfördes som ligger till grund för resultaten som utvärderingen 
av studien baseras på. I test 2 och 3 gjordes en grovkalibrering av respektive algoritm. I test 4 
och 5 utökades sökandet efter bra argument till  algoritmerna baserat på de två föregående 
testen.

Det  första  testet  visade  hur grundtillståndet  för  algoritmerna  såg  ut,  d.v.s.  den 
fraktalgenererade  grundkartan  som  de  sedan  ska  utveckla.  Testet  visade  att  utan 
modifieringar ligger fitnessvärdet i genomsnitt på ca. 60%.

Test  2 gjordes för att  undersöka bra argument  på de parametrar som var unika för den 
evolutionära algoritmen.  Det antydde att  endast en generation per deformation både var 
snabbt och gav bra resultat. 25% mutationssannolikhet gav bra resultat snabbast men de 
andra värdena som testades såg ut att kunna närma sig samma fitnessvärden om algoritmen 
fått köras längre. Ju större population av individer desto bättre blev resultatet per utförd 
deformation  –  om  än  litet  i  förhållande  till  den  extra  exekveringstiden.  En  bra 
rekombinationssannolikhet  visade  sig  också  ligga  runt  25%.  Det  såg  inte  ut  som  att 
fitnessvärdena för de andra argumenten skulle komma ikapp.

I det tredje testet undersöktes vad som är bra argument på de parametrar som var unika för 
den stokastiska lokalsökningen.  Det visade sig att bland de argument som testades var de 
med störst altitudförändring och radie effektivast. Selektionstrycket var bäst kring 75%. De 
andra selektionstrycken presterade också relativt bra med undantaget av 0%.

En påbyggnad av test 2 gjordes i det fjärde testet. Då endast en generation per deformation 
presterade bra i  test 2 var det  intressant att se hur den utvecklingen skulle fortsätta om 
algoritmen  fick  exekvera  längre.  Den  var  snabbare  på  att  förbättra  fitnessvärdet  men 
stagnerade  sedan.  Det  problemet  uppvisade  exempelvis  inte  fyra  generationer  per 
deformation  under  den  tiden  det  deltestet  fick  köra.  Test  4  fortsatte  med  att  testa  att 
kombinera mutations- och rekombinationssannolikheterna så att båda hade värdet 75%. Det 
gav ett snarlikt resultat  med testen då  de  båda hade värdet 25% istället.  Slutligen testades 
populationsstorleken. Det gick att gå ner till endast 12 individer och ändå få resultat snarlika 
de med 25 stycken. En populationsstorlek på 6 individer var dock för liten och fitnessvärdet 
började fluktuera och sjunka allteftersom algoritmen fortskred.

Ännu fler deformationsalternativ på SLS-algoritmen testades i test 5. Testet visade att ännu 
mer  omfattande  deformationer  gav  bättre  resultat,  men  alltför  extrema  fick 
fitnessutvecklingen att stagnera.  Troligen skulle  en större mängd av valbara altituder och 
radier  ha  en  större  chans  att  utveckla  fitnessvärdet  vidare  men  på  bekostnad  av 
tidsåtgången.
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I det sjätte och sista testet stärktes hypotesen om att variationen i fitnessvärden frön emellan 
till största delen berodde på fitnessfunktionerna som berodde på avståndet baser emellan 
och avståndet mellan baser och resurser. Vidare visades att en tillräckligt stor population av 
slumpade deformationer gick att jämställa med evolutionens utveckling av fitnessvärdet.

Då evolutionsalgoritmen både hade bättre fitnessutveckling per steg och utförde varje steg 
snabbare är det den metoden som är bäst lämpad för det problemet denna studie handlar 
om.  Dock visade inga  test  att  det  gick  att i  genomsnitt  generera kartor  med minst  90% 
fitnessvärde i realtid. Om man kan vänta några sekunder – vilket är en vanlig laddningstid i 
många spel – är det dock möjligt för vissa frön att uppnå sådana resultat. De kunde även nås 
med en helt slumpad sökrymd som var mindre än SLS-algoritmens.

6.2 Diskussion
Togelius,  Yannakakis,  Stanley  och  Browne  (2010)  påstår  att  det  inte  gör  någon  större 
skillnad på vilka sökningstekniker som används  när det  kommer till  genomförbarhet. De 
visade hur de applicerat evolution som sökteknik på olika exempel, men ej på Stachniak och 
Steurzlingers (2005) terrängdeformationer. Studien som denna rapport handlar om styrker 
deras påstående och att det går att applicera evolution på terrängdeformationer.

Deformationerna  utvärderades  av  fitnessfunktioner  designade  för  att  generera kartor  till 
militära  strategispel.  Det  finns  dock  ingen anledning  att  tro  att  algoritmerna  inte  skulle 
fungera inom andra områden också. En anledning till att det kan ha fungerat så bra här är 
att många av de möjliga deformationerna ger bättre fitness. Att så är fallet styrks genom att 
man med slumpen kan generera  liknande resultat  trots  en  förhållandevis  liten sökrymd. 
Dessutom gav även låga selektionstryck och små populationer förbättringar.

I Stachniak och Steurzlingers (2005) arbete med terrängdeformationer rekommenderar de 
fitnessfunktioner  med  konstant  tidskomplexitet.  Det  gick  inte  med  de  restriktioner  som 
ställdes  på  kartorna  i  denna  studie.  A*-algoritmen  som  används  av  två  av 
fitnessfunktionerna  gör  det  t.o.m.  praktiskt  omöjligt  att  närmare  förutse  tidsåtgången 
eftersom den är starkt beroende på terrängen.

Stachniak  och  Steurzlinger  (2005)  understryker vikten  av  att  minska  sökrymden.  Till 
exempel  gissas  deformationer  bort av algoritmen. Det görs genom att då en deformation 
utförts får den ett tillförlitlighetsvärde. Bara de med bra tillförlitlighet får fortsätta. De med 
dålig tillförlitlighet får sitt tillförlitlighetsvärde ökat för varje iteration tills det är tillräckligt 
bra  för  att  deformationen  ska  testas  igen.  Snabbheten  ökade  med  400%  genom  den 
metoden.

En annan metod de använder för att minska sökrymden är att identifiera de områden som 
har störst  chans att  influera fitnessvärdet.  Deformationerna appliceras sedan endast i  de 
områdena.

För denna studie implementerades ingen av de optimeringarna.  Det skulle  ha varit alltför 
tidskrävande. Optimeringarna skulle vara applicerbara på båda algoritmerna. Därför bedöms 
det som att testet ändå är rättvist.

Stachniak och Steurzlingers (2005) minskar spikar och hål i terrängen genom att undvika att 
ge algoritmen deformationer som överstiger vissa  extrema förhållanden mellan  altitud och 
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radie.  Som  man  kan  se  i  figur  20 så  finns  inte  den  restriktionen  i  den  evolutionära 
algoritmen. Det skulle kunna ge den evolutionära algoritmen en fördel eftersom det endast 
krävs ett fåtal deformationer för att göra stor effekt. Figur 30 i  bilaga F visar att det är just 
stora altitudförändringar som ökar fitnessvärdet snabbast. Omfattningen av detta var okänd 
innan testen och förbisågs vid implementationen av den evolutionära algoritmen.  Fördelen 
är  dock  möjligen  marginell  på  det  stora  hela  eftersom  skillnaden  i  sökrymdsstorlek 
algoritmerna emellan bedöms ha mycket större påverkan.

Figur 20 Exempel på höjdkarta (4-GenPerDeformation-1-8) med spikar och hål.

Några exempelkartor  som  Stachniak och Steurzlinger (2005) visade upp var 2572 punkter 
medan kartorna i detta test var ca. 64 gånger mindre med sin storlek på 322 punkter. Det är 
en relativt stor skillnad men bedömdes inte ha någon större betydelse för undersökningen. 
Dels är jämförelsen mellan algoritmerna rättvis och dels skulle man kunna se kartan Map 
Maker genererar som en grov skiss som mest har betydelse för själva spelandet. Sedan kan 
grafiska detaljer läggas till genom billiga fraktaloperationer eller färdiga modeller.

Stachniak och Steurzlingers (2005) använde ett selektionstryck på 65%. Det närmaste värdet 
som testades i studien var 75% vilket var det som också presterade bäst.

Mängden variationer av möjliga indata gjorde studien svår att genomföra. Det är också vad 
Roden och Parberry  (2004)  samt Smelik,  de  Kraker,  Groenewegen,  Tutenel  och  Bidarra 
(2009) har observerat. Det kunde bara göras en begränsad mängd test. Således fanns bara en 
begränsad  mängd  testdata  att  tillgå.  Tidsbegränsningen  testen  hade  gör  att  framtida 
beteenden måste gissas. Å andra sidan är långa exekveringstider inte intressanta för denna 
studie.

6.3 Framtida arbete
Det finns rum för förbättringar och utvecklingar av studien. I det korta perspektivet skulle 
fler och utförligare test av de implementerade algoritmerna kunna utföras. På så sätt skulle 
en djupare förståelse om algoritmernas beteenden kunnas nås och deras resultat förbättras 
ytterligare.

En utökad undersökning och förklaring till hur sökrymder av slumpade deformationer kan 
ge  likvärdiga resultat  hade också varit  önskvärd.  Eftersom de  kunde prestera bra är  det 
rimligt  att  antaga  att  de  flesta  av  de  testade  deformationerna  gav  förbättrande resultat. 
Testen av algoritmerna skulle kunna utökas med alternativa fitnessfunktioner för att se hur 
det påverkar  ovannämnda  sökrymder. Då terrängdeformering är en generell metod skulle 
även fitnessfunktioner för andra problemområden än militära strategispel kunna testas.
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Det skulle gå att göra omfattande optimeringar av det slaget som Stachniak och Steurzlinger 
(2005)  föreslår. En parallellisering är möjlig och har testats under denna studie, men den 
implementationen misslyckades att förbättra exekveringstiden.

I genomsnitt nåddes inte målen som ställdes på algoritmernas  förhållande mellan tid och 
fitness.  Dock nåddes relativt  goda resultat  under vissa  förutsättningar  utan ovannämnda 
optimeringar. Därför har arbetet som lagts ner på denna studie potential att vidareutvecklas 
för att kunna användas i spel i syfte att snabbt generera en spelkarta efter behov.  Inom en 
inte alltför lång framtid skulle det eventuellt att gå att generera kartor i interaktiv hastighet.
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Bilaga AAlgoritmparametrar

Nedan  följer  en  beskrivning  av  de  parametrar  som  man  kan  ange  för  programmet  och 
algoritmerna.

Tabell 4 Allmänna parametrar

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

Algoritm Algorithm text
”EvolutionaryAlgorithm”
”SlsAlgorithm”

Frö Seed heltal <0 – aktuell tid används som frö
≥0 – angivet frö

Tabell 5 Kontextparametrar

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

Fitnessbegränsning FitnessLimit flyttal 0-1

Loggantal för kartor MapLogCount heltal ≥1

Loggantal för statistik StatisticsLogCount heltal ≥1

Stegbegränsning StepLimit heltal
0 – ingen begränsning
≥1 – angiven begränsning

Tidsgräns TimeLimit flyttal 0 – ingen begränsning
>0 – angiven begränsning i sekunder

Tabell 6 Fitnessfunktioner

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

Utvärdera 
basframkomlighet

BaseAccessabilityEval boolesk 0 = falskt
≥1 = sant

Utvärdera 
basområdesjämnhet BaseEvennessEval boolesk

0 = falskt
≥1 = sant

Utvärdera 
grundkarteskillnad

BaseMapDiff boolesk 0 = falskt
≥1 = sant

Utvärdera 
resursframkomlighet BaseResourceAccessability boolesk

0 = falskt
≥1 = sant

Tabell 7 Evolutionsparametrar

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

Generationer per 
deformation GenPerDeformation heltal >0

Mutationssannolikhet MutProb flyttal 0-1

Populationsstorlek PopSize heltal ≥0

Rekombinations-
sannolikhet

RecombProb flyttal 0-1
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Tabell 8 Kartparametrar

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

Basområdesradie BaseAreaRadius heltal >0

Basantal BaseCount heltal 2-8
Måste även få plats på kartan.

Kartdimensioner MapDims heltal, text
breddxhöjd, bredd >0, höjd >0
Exempelvis ”32x32”

Maximal 
bastillgänglighet

MaxBaseApproachability heltal ≥1
≥MinBaseApproachability

Maximal 
basplaceringsradie MaxBasePlacementRadius flyttal

0-1
≥MinBasePlacementRadius

Maximal väglutning MaxRoadInclination heltal 0-90
Anges i grader.

Minimal 
bastillgänglighet MinBaseApproachability heltal

≥1
≤MaxBaseApproachability

Minimal 
basplaceringsradie

MinBasePlacementRadius heltal 0-1
≤MaxBasePlacementRadius

Resursantal ResourceCount heltal
≥0
För stora värden stympas.

Tabell 9 Ridged multi-fractal-parametrar

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

RMF-frekvens Frequency flyttal Alla möjliga flyttal.

RMF-ökning Gain flyttal Alla möjliga flyttal.

RMF-H H flyttal Alla möjliga flyttal.

RMF-lacunarity Lacunarity flyttal Alla möjliga flyttal.

RMF-oktaver Octaves flyttal Alla möjliga flyttal.

RMF-skärpa Sharpness flyttal Alla möjliga flyttal.

RMF-tröskelvärde Threshold flyttal Alla möjliga flyttal.

Tabell 10Stokastisk lokalsökningsparametrar

Beskrivning Parameter Värdetyp Parametervärde

Deformationslista DeformationList heltal, text
altitud,radie;altitud,radie...
Exempelvis ”16,3;-7,6” osv.

Selektionstryck SelectionPressure flyttal 0-1
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Bilaga B Resultat – Test 1

Detta test kördes med 50 slumpade frötal.

Tabell 11 Sammanfattning av test 1

Average 
fitness

Base 
accessability 

fitness

Base 
evenness 

fitness

Base map 
difference 

fitness

Resource 
accessability 

fitness
Time

Medel 0,594375
08

0 0,63541756 1 0,74208264 0,000
3125

Median 0,594716 0 0,6306225 1 0,743901 0

Lägsta 0,555866 0 0,503444 1 0,567889 0

Högsta 0,650495 0 0,738456 1 0,916742
0,0156
25

Standard-
avvikelse

0,019647
3933 0

0,05847166
95 0 0,0735897235

0,002
20970
87

# >= 0,80 0 0 0 50 10

# >= 0,85 0 0 0 50 4

# >= 0,90 0 0 0 50 1

Summa 0,0156
25
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Bilaga C Resultat – Test 2
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Figur 21 Genomsnitt av fröna 1-10 på 2-GenPerDeformation.
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Figur 22 Genomsnitt av fröna 1-10 på 2-MutProb
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Figur 23 Genomsnitt av fröna 1-10 på 2-PopSize
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Figur 24 Genomsnitt av fröna 1-10 på 2-RecombProb
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Bilaga D Resultat – Test 3
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Figur 25 Genomsnitt av fröna 1-10 på 3-DeformationList
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Figur 26 Genomsnitt av fröna 1-10 på 3-SelectionPressure
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Bilaga EResultat – Test 4
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Figur 27 Genomsnitt av fröna 1-10 på 4-GenPerDeformation och 2-
GenPerDeformation.

0 5 10 15 20 25
0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

2-MutProb-0,00

2-MutProb-0,25

2-MutProb-0,50

2-MutProb-0,75

2-MutProb-1,00

4-MutProb-0,75

Tid (s)

F
itn

e
s

s

Figur 28 Genomsnitt av fröna 1-10 på 4-MutProb och 2-MutProb.
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Figur 29 Genomsnitt av fröna 1-10 på 4-PopSize och 2-PopSize.
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Bilaga FResultat – Test 5
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Figur 30 Genomsnitt av fröna 1-10 på 5-DeformationList och 3-DeformationList
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Bilaga G Resultat – Test 6
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Figur 31 Variationen mellan fröerna minskar då fitnessfunktionerna 
BaseAccessabilityEval och BaseResourceAccessability är inaktiverade i testet 6-Deltest-1.

Tabell 12 Resultatet för 2-GenPerDeformation-1.

Average 
fitness

Base 
accessability 

fitness

Base 
evenness 

fitness

Base map 
difference 

fitness

Resource 
accessability 

fitness
Steps Time Frö

0,721504 0,5 0,672025 0,839196 0,874796 50 4,48438 1

0,910609 1 0,887513 0,77688 0,978042 50 3,0625 2

0,865369 1 0,829286 0,827628 0,804564 50 3,76562 3

0,878817 1 0,717832 0,94138 0,856054 50 3,15625 4

0,86001 1 0,789114 0,896947 0,75398 50 2,75 5

0,849627 1 0,828052 0,844858 0,725596 50 4,15625 6

0,851383 1 0,823784 0,792906 0,788841 50 4,4375 7

0,718103 0,5 0,742451 0,879365 0,750595 50 4,64063 8

0,700014 0,5 0,760888 0,866006 0,67316 50 4,10938 9

0,881002 1 0,881461 0,90786 0,734685 50 2,40625 10

0,8236438 0,85 0,7932406 0,8573026 0,7940313 50 3,696876 Medel

0,8556965 1 0,806449 0,855432 0,7714105 50 3,9375 Median

0,700014 0,5 0,672025 0,77688 0,67316 50 2,40625 Lägsta

0,910609 1 0,887513 0,94138 0,978042 50 4,64063 Högsta

0,0783587196 0,2415229458 0,070029446 0,0513563288 0,0886150416 0,7959806561
Standard-
avvikelse

7 7 5 8 4 # >= 0,80

6 7 2 5 3 # >= 0,85

1 7 0 2 1 # >= 0,90
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Average 
fitness

Base 
accessability 

fitness

Base 
evenness 

fitness

Base map 
difference 

fitness

Resource 
accessability 

fitness
Steps Time Frö

36,96876 Summa

Tabell 13 6-Deltest 1

Average 
fitness

Base 
accessability 

fitness

Base evenness 
fitness

Base map 
difference 

fitness

Resource 
accessability 

fitness
Steps Time Frö

0,902638 1 0,730583 0,879967 1 50 0,1875 1

0,923586 1 0,742826 0,951516 1 50 0,203125 2

0,925975 1 0,744162 0,959737 1 50 0,140625 3

0,931045 1 0,755129 0,969051 1 50 0,125 4

0,929593 1 0,802197 0,916177 1 50 0,171875 5

0,917384 1 0,784882 0,884654 1 50 0,15625 6

0,921137 1 0,79661 0,887939 1 50 0,15625 7

0,923259 1 0,834944 0,858093 1 50 0,15625 8

0,921617 1 0,724642 0,961825 1 50 0,171875 9

0,952674 1 0,893571 0,917126 1 50 0,171875 10

0,9248908 1 0,7809546 0,9186085 1 50 0,1640625 Medel

0,9234225 1 0,7700055 0,9166515 1 50 0,1640625 Median

0,902638 1 0,724642 0,858093 1 50 0,125 Lägsta

0,952674 1 0,893571 0,969051 1 50 0,203125 Högsta

0,0125334209 0 0,0532206295 0,040060366 0 0,0224018887
Standard-
avvikelse

10 10 3 10 10 # >= 0,80

10 10 1 10 10 # >= 0,85

10 10 0 6 10 # >= 0,90

1,640625 Summa
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Figur 32 Genomsnitt av fröna 1-10 på 6-Deltest-2 och 2-GenPerDeformation.

XII


	1 Introduktion
	2 Bakgrund
	2.1 Introduktion till automatisk innehållsgenerering
	2.2 Automatisk terränggenerering
	2.3 Militära strategispel och terräng

	3 Problemformulering
	3.1 Kontroll av och gränssnitt till automatisk innehållsgenerering
	3.2 Mål och syfte
	3.3 Metodbeskrivning

	4 Implementation
	4.1 Introduktion till Map Maker
	4.2 Övergripande implementationsbeskrivning
	4.3 Generellt om algoritmerna och kartorna
	4.3.1 Ridged multifractal
	4.3.2 Bas- och resursplacering

	4.4 Utvärderingsmetoder
	4.4.1 Utvärdering av grundkarteavvikelse
	4.4.2 Utvärdering av basområdenas jämnhet
	4.4.3 Utvärdering av basernas och resurserna tillgänglighet
	4.4.4 Kommentarer kring att designa fitnessfunktionerna

	4.5 Implementationen av den stokastisk lokalsökningen
	4.6 Implementationen av den evolutionär sökningen
	4.7 In- och utdata
	4.7.1 Parametrar och parameterfilen
	4.7.2 Kartfilerna
	4.7.3 Statistikfilen


	5 Utvärdering
	5.1 Genomförande
	5.2 Analys av testerna
	5.2.1 Test 1 – Slumpad karta
	5.2.2 Test 2 – Evolutionära algoritmen
	5.2.3 Test 3 – Sokastiska lokalsökningsalgoritmen
	5.2.4 Test 4 – Kompletterande test för den evolutionär algoritmen
	5.2.5 Test 5 – Kompletterande test för den stokastiska lokalsöknings-algortimen
	5.2.6 Test 6 – Allmänt kompletterande tester

	5.3 Utvärdering

	6 Slutsatser
	6.1 Resultatsammanfattning
	6.2 Diskussion
	6.3 Framtida arbete

	7 Referenser
	bilaga A Algoritmparametrar
	bilaga B Resultat – Test 1
	bilaga C Resultat – Test 2
	bilaga D Resultat – Test 3
	bilaga E Resultat – Test 4
	bilaga F Resultat – Test 5
	bilaga G Resultat – Test 6

