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Sammanfattning 
 

Procedural Content Generation innebär att spelinnehåll genereras automatiskt för att 

dels minska arbetsbelastningen hos designers men också för att öka variationen i spel. 

Ett användningsområde för detta är rumsbaserad bangenerering där banor byggs upp 

av fördefinierade rum. Målet med det här arbetet var att implementera och jämföra tre 

olika algoritmer som kan åstadkomma detta; Binary Space Partitioning, Shortest path 

och en evolutionär algoritm. De kriterier som algoritmerna utvärderades på var 

tidseffektivitet, variation och möjligheten att nå alla rum. Resultatet visade att Binary 

Space Partitioning och Shortest path var de två algoritmer som var bäst lämpade att 

användas i ett spel där genereringen ska ske under körtiden. Detta eftersom de 

genererade banor förhållandevis snabbt och av god kvalitet. Om arbetet skulle fortsätta 

i framtiden skulle det vara intressant att utföra fler tester med fler olika värden samt 

använda algoritmerna i ett spel och sedan låta spelare bedöma banorna som genereras. 

Nyckelord: Procedural Content Generation, Rumsbaserad, Bangenerering, Dungeon 
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1 Introduktion 

I takt med att datorer blir kraftfullare ökar också kraven på de spel som utvecklas till dem. 

För att minska arbetsbelastningen hos framförallt speldesigners och grafiker kan en stor del 

av skapandeprocessen elimineras med hjälp av algoritmer som automatiskt genererar 

spelinnehåll och på så sätt frigör tid för annat arbete. Samlingsnamnet för sådana algoritmer 

är Procedural Content Generation (PCG). PCG kan användas för att generera flera olika 

typer av spelinnehåll så som banor, miljöer, dialoger och story. Därför kan det också 

användas i spel av olika genrer och några nyare spel som använder sig av någon form av PCG 

är Borderlands (Gearbox Software, 2009), Minecraft (Mojang, 2011) och Sid Meier's 

Civilization V (Firaxis Games, 2010). 

 

En specifik inriktning inom PCG är algoritmer som används för att genrera dungeons i spel. 

En dungeon innebär oftast någon form av fängelsehåla eller labyrintliknande rumsstruktur. 

Det finns flera olika sorters algoritmer för att generea dungeons där olika resultat erhålls, 

men en populär samling algoritmer som på senare år har använts i spel som Diablo III och 

Path of Exile går ut på att banor genereras utifrån en fördefinierad uppsättning av rum. Det 

är denna metod som detta arbete fokuserar på. 

 

Syftet med det här arbetet var att implementera och utvärdera tre olika algoritmer för 

rumsbaserad bangenerering som kunde användas under körningen av ett spel. Det fanns 

därför vissa krav på att algoritmerna skulle vara tillräckligt effektiva samt generera banor av 

tillfredsställande kvailtet. Algoritmerna skiljer sig en hel del från varandra i utförande, men 

de banor som de genererar kan alla användas i spel där banorna ska vara av sorten dungeon. 

 

För att utvärdera algoritmerna kontrollerades tre olika aspekter: tidseffektivitet, variation 

och möjligheten att nå alla rum på en genererad bana. För att kontrollera tidseffektiviteten 

på algoritmerna användes hårdvaran i datorn för att mäta hur lång tid det tog från det att 

algoritmerna initierades till det att en bana hade genererats. För att kontrollera variationen 

på banorna som genererades användes ett poängsystem där banor med olika sorters rum 

belönades med högre poäng. Antalet rum som de genererade banorna innehöll mättes också. 

Slutligen för att avgöra om alla rum på en bana gick att nå implementerades en enkel 

kontroll. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel börjar med en översiktlig genomgång av vad Procedural Content Generation 

innebär och vad det kan användas till. I kommande underkapitel kommer fokus att skiftas 

från generell PCG till mer specifik generering av dungeons. Till sist kommer tidigare 

forskning och arbeten inom detta område att presenteras. 

2.1 Procedural Content Generation 

Procedural Content Generation är ett samlingsnamn för olika tekniker som används i spel 

för att automatiskt generera spelinnehåll med hjälp av olika algoritmer (Kastbjerg, Schedl, 

Togelius & Yannakakis, 2011; Bevilacqua, Carli, d'Ornellas & Pozzer, 2011). Inom PCG så 

syftar spelinnehåll på alla delar av spelet som påverkar hur spelet spelas bortsett från icke 

spelbara karaktärer och själva spelmotorn. Några exempel på spelinnehåll skulle kunna vara 

dialoger, story, vapen, banor och miljöer (Browne, Stanley, Togelius & Yannakakis, 2011). 

Några kända spel som använder sig av PCG är bland annat Borderlands (Gearbox Software, 

2009) där ett system för att automatiskt generera nya vapen används, Sid Meier's 

Civilization V, se Figur 1, (Firaxis Games, 2010) och Minecraft (Mojang, 2011) där hela 

spelvärldar genereras samt Elite (Bell & Braben, 1984) som var ett av de första spelen att 

utnyttja PCG. Där användes det för att generera stjärnsystem med olika namn, koordinater, 

storlekar, planeter osv. eftersom det var omöjligt att lagra all den informationen på den 

tidens begränsade lagringsmedier (Kastbjerg m.fl., 2011). 

 

Figur 1 En skärmdump från spelet Sid Meier's Civilization V där PCG används 
för att generera spelvärldar. 

Det finns flera stora fördelar med PCG och argument för varför det bör användas. Det första 

är minnesanvändning eftersom spelinnehållet kan hållas oexpanderat ända tills då det 

behöver instansieras i spelet. Som exempel behöver inte alla olika banor i ett spel lagras på 

förhand om de genereras under körningen av spelet, det räcker med att lagra de 
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komponenter som används för att generera banorna. Detta kräver betydligt mindre 

minnesanvändning än om hela banstrukturen måste lagras (Browne m.fl., 2011). En annan 

stor fördel med PCG är att det kan spara både tid och pengar (Remo, 2008). I takt med att 

hårdvaran i datorer blir bättre ökar också kraven på att de spel som skapas ska ha mycket 

innehåll med stor detaljrikedom. Genom att skapa en algoritm som genererar detta 

spelinnehåll automatiskt kan de anställda på ett spelföretag lägga sin tid på att göra andra 

saker istället (Browne m.fl., 2011). Ett sista argument för PCG är det faktum att det i teorin 

går att skapa spel med näst intill oändligt omspelningsvärde. Spelvärldar som aldrig tar slut 

med en konstant ström av nya uppdrag är inte någonting som finns i dagsläget, men något 

som skulle kunna bli en verklighet i framtiden (Browne m.fl., 2011). 

Det finns huvudsakligen två sätt att generera spelinnehåll på, online och offline. Online 

innebär att spelinnehållet skapas under körningen av spelet. Ett exempel på detta är när en 

spelare går in i ett hus och först då skapas rumsplaceringen och inredningen i huset. Offline 

innebär istället att någon form av spelinnehåll skapas automatiskt av en algoritm och där 

detta spelinnehåll sedan blir redigerat av en designer innan det läggs in i spelet (Browne 

m.fl., 2011). Hos en algoritm som exekveras offline finns det inga särskilda krav på 

algoritmens effektivitet, men om algoritmen ska köras online krävs det att algoritmen är 

snabb, har en förutsägbar körtid samt att den alltid producerar spelinnehåll av en 

förutsägbar kvalitet (Browne m.fl., 2011). 

En klassificering som görs för allt spelinnehåll som ska genereras är om det är nödvändigt 

eller valfritt. Nödvändigt spelinnehåll är sådant som krävs för att spelaren ska kunna ta sig 

vidare i spelet, till exempel en labyrint som spelaren måste ta sig igenom eller en fiende som 

den måste döda, medan valfritt spelinnehåll är sådant som spelaren kan ignorera och ändå 

klara spelet, till exempel sidouppdrag eller ett gömt föremål. Den stora skillnaden mellan 

dessa båda typer av spelinnehåll är att det nödvändiga spelinnehållet alltid måste vara 

korrekt. Det är inte acceptabelt om en algoritm genererar en labyrint, vilken spelaren måste 

ta sig igenom för att klara en bana, som saknar en väg från ingången till utgången. Det är 

inte heller acceptabelt med en boss som är alldeles för stark för att spelaren ska kunna döda 

den. Däremot kan en algoritm skapa en labyrint utan utgång om det inte krävs att spelaren 

tar sig igenom labyrinten för att klara spelet (Browne m.fl., 2011). 

En annan sak att ha i åtanke när algoritmerna implementeras är hur styrda de ska vara av 

parametrar. Alla PCG-algoritmer genererar någon form av spelinnehåll utifrån en 

kompaktare representation. För att kunna styra vad denna generering leder till i slutändan 

måste det alltså bestämmas hur många olika parametrar som krävs och hur de ska påverka 

slutresultatet. Något som också måste bestämmas i designen är om samma värden på 

parametrarna ska ge exakt samma resultat vid varje körning eller om olika resultat ska 

genereras (Browne m.fl., 2011). 

Slutligen så finns det två olika sorters algoritmer att skilja på som på engelska kallas 

constructive och generate-and-test. Constructive innebär att spelinnehållet genereras en 

gång, utan att revideras. Detta innebär att algoritmen måste se till att spelinnehållet som 

genereras är korrekt under tiden som det genereras. Detta kan åstadkommas genom att 

endast utföra operationer som garanterar att inget trasigt material produceras. Generate-

and-test är motsatsen till constructive och består av två delar, generering och testning. Efter 

att spelinnehållet har genererats sker någon form av test. Detta kan till exempel vara en 

sökalgoritm som kontrollerar om det finns en väg mellan ingången och utgången i en 
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labyrint. Om testet misslyckas måste det genererade innehållet kastas undan och 

genereringen måste börja om. Denna process upprepas tills algoritmen producerar 

spelinnehåll som klarar sitt test (Browne m.fl., 2011). 

Som med det mesta finns det även vissa nackdelar med PCG. Några av dessa är 

slumpmässigheten och bristen av kontroll över det material som produceras (Remo, 2008) i 

kombination med saknaden av integrerade lösningar. På senare år har dock fler och fler 

publikationer börjat adressera dessa problem (Bidarra, Groenewegen, Jan de Kraker, Smelik 

& Tutenel, 2009).  

2.2 Generering av dungeons 

I många roll- och äventyrsspel används termen dungeon. Översatt till svenska så betyder 

ordet dungeon fängelsehåla, men i spel kan det också syfta på andra saker, till exempel 

grottor eller övergivna byggnader där banorna är uppbyggda av flera olika rum som är 

sammankopplade via korridorer. Bortsett från de geometriska egenskaperna hos en dungeon 

så innehåller de flesta någon form av icke spelbara karaktärer som till exempel monster eller 

personer som behöver räddas, dekorationer och objekt så som skattkistor eller vapen. 

Begreppet automatisk generering av dungeons syftar för det mesta på skapandet av själva 

rumsstrukturen och objekten som finns i dem, och oftast inte på skapandet av icke spelbara 

karaktärer eller dekorationer (Bidarra, Lopes & van der Linden, 2013). Denna form av 

bangenerering användes tidigt i spel som Rogue, se Figur 2, (Arnold, Toy & Wichman, 1980) 

och Diablo (Blizzard North, 1996). Trots detta är tekniken inte speciellt vanlig i dagens större 

rollspel, trots att detta fortfarande är en framgångsrik genre (Bidarra m.fl., 2013).  

 

Figur 2 Rogue var ett av de första spelen som använde sig av automatiskt 
genererade banor. 

En undergrupp av algoritmer för att generera dungeons går ut på att en uppsättning med 

fördefinierade rum skapas och dessa rum används sedan under genereringen och fungerar 
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som byggstenar för den färdiga banan. På senare år har denna teknik använts i spel som 

Torchlight (Runic Games, 2009), Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) och Path of 

Exile, se Figur 3, (Grinding Gear Games, 2013) för att generera dungeons. Det är denna form 

av bangenerering som detta arbete fokuserar på. 

 

Figur 3 Två skärmdumpar från samma område i Path of Exile visar tydligt 
variationen som uppstår vid automatiskt genererade banor. 

Det finns flera olika algoritmer som kan användas vid rumsbaserad bangenerering och detta 

arbete kommer att fokusera på tre av dessa. Nedan följer en genomgång av var och en av 

dessa algoritmer. Gemensamt för algoritmerna är att de använder sig av fördefinierade rum 

eller att det är relativt enkelt att modifiera dem så att de använder sig av fördefinierade rum. 

Några andra gemensamma aspekter som de tre algoritmerna har är att all generering sker 
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online, allt spelinnehåll som genereras ses som nödvändigt och det går att lägga till 

parametrar som styr genereringen. Två av algoritmerna kommer dessutom ha gemensamt 

att de klassificeras som constructive, BSP och Shortest path, medan den evolutionära istället 

kan klassificeras som generate-and-test. 

2.2.1 Binary Space Partitioning 

Binary Space Partitioning (BSP) innebär att ett startutrymme rekursivt delas upp i mindre 

utrymmen. Hela processen lagras i ett så kallat BSP-träd där varje löv i trädet kommer 

representera ett rum. Först lagras alltså hela utrymmet i rot-noden för trädet. Sedan väljs en 

slumpmässig startpunkt och en slumpmässig riktning där den första delningen sker. De två 

nya utrymmena sparas sedan ner som barnnoder till rotnoden och denna process upprepas 

tills önskat antal delningar har uppnåtts. Sedan skapas ett rum i varje utrymme (löven) där 

det enda villkoret är att rummet måste få plats inom det valda utrymmet. I normalfallet går 

detta till genom att väggar tas bort och på så sätt bildar ett hålutrymme som motsvarar ett 

rum. I detta arbete kommer det istället att placeras ut fördefinierade rum. När alla rum är 

skapade kopplas de ihop med korridorer genom att alla noder kopplas ihop med sina syskon, 

alltså noder som är barn till samma föräldranoder. På så sätt skapas en dungeon där alla 

rum kan nås (Liapis, Shaker & Togelius, 2013). Processen illustreras i Figur 4 och Figur 5. 

 

Figur 4 Startutrymmet delas först upp i A och B som sedan delas upp i A1 och 
A2 respektive B1 och B2. Varje ny uppdelning resulterar i två nya noder i BSP-trädet. 
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Figur 5 Ett exempel på hur en färdig bana skulle kunna se ut. 

2.2.2 Shortest path 

Shortest path är en algoritm som används i spelet Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013) 

för att generera dungeons (Grinding Gear Games, 2011). Den går ut på att ett startrum och 

ett slutrum placeras ut i ett fördefinierat rutområde. Sedan itereras rutområdet igenom från 

vänster till höger, uppifrån och ner där slumpmässigt valda områdesstorlekar placeras ut. 

Alla dessa områden är av storlek 1x1 eller en multipel av 1x1, till exempel 2x1, 2x2, 1x3 osv. 

På så sätt kan rutområdet fyllas på med olika storlekar med vetskapen om att åtminstone 

1x1-områdena alltid kommer att passa in och på så sätt garantera att hela rutområdet blir 

fyllt, se Figur 6. 

 

Figur 6 Efter att ett startrum och ett slutrum har placerats ut delas resten av 
området upp. 

När det är gjort så tilldelas alla områden en slumpmässig vikt som bestämmer hur 

svårframkomligt området är. Efter det används en algoritm för att hitta den kortaste vägen 

från startrummet till slutrummet, se Figur 7 . 
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Figur 7 Alla områden tilldelas en vikt (mörkare områden innebär högre vikt) 
och efter det tas den kortaste vägen fram. 

När algoritmen har hittat den kortaste vägen placeras slumpmässigt valda rum av samma 

storlek som området ut längs med vägen. För att det inte ska bli en dungeon där det bara 

finns en väg igenom placeras även några extra rum ut. Detta gör att banan blir lite mer 

labyrintliknande (Grinding Gear Games, 2011), se Figur 8. 

 

Figur 8 Efter att en uppsättning rum har placerats ut mellan start och slut så 
läggs en mängd extra rum till. 

2.2.3 Evolutionär algoritm 

Att en algoritm är evolutionär innebär att den till viss del är baserad på Darwins teori om att 

de bäst lämpade överlever. Tekniken går ut på att en population med olika lösningar skapas, 

så kallade genom. Dessa genom manipuleras sedan via två operatorer som kallas 

överkorsning och mutation (Brown & Valtchanov, 2012). 

Överkorsning går ut på att egenskaper från två genom blandas för att skapa ett nytt genom. 

För att avgöra vilka två genom som ska användas vid varje överkorsning används en 

selektionsmetod. En av de vanligaste metoderna för detta är turneringsselektion som 

innebär att ett antal genom slumpmässigt väljs ut för att delta i en turnering där det mest 

lämpliga genomet väljs ut för överkorsning. Vilket som är det mest lämpliga genomet 

bestäms av ett fitnessvärde som varje genom har blivit tilldelat. Fitnessvärdet kan 

bestämmas på flera olika sätt, men det är baserat på hur bra ett genom löser det 
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tillhandahållna problemet. Samma genom kan delta, och vinna, i flera turneringar (Mitchell, 

1999). 

Det andra sättet att manipulera genom på är som sagt genom mutation. Om ett genom 

muteras sker det små förändringar hos egenskaperna på det genomet (Mitchell, 1999). 

Överkorsning och mutation appliceras på genomen i populationen under flera omgångar. 

Denna process pågår tills en viss tid har passerat eller om ett genom får tillräckligt hög 

fitness (Brown & Valtchanov, 2012). 

Ovan är en beskrivning av en generell evolutionär algoritm. En sådan algoritm kan användas 

till att generera rumsbaserade banor. Brown och Valtchanov (2012) har skapat en sådan 

algoritm, där varje genom är en trädstruktur och där varje nod refererar till ett fördefinierat 

rum som kan vara av tre olika typer: händelserum, korridor eller ett vanligt rum. 

Kopplingarna mellan en föräldranod och en barnnod motsvarar dörrar mellan rummen, se 

Figur 9. 

 

Figur 9 Ett exempel på hur en trädstruktur kan konverteras till en bana. 

När en överkorsning sker så byter en grupp med ihopkopplade noder från två genom plats 

med varandra. Hur ofta överkorsning sker går att variera, men ett bra utgångsvärde för den 

här algoritmen är, enligt Brown och Valtchanov (2012), att det är 70 % sannolikhet för att 

det sker. Som selektionsmetod används en variant av turneringsselektion där varje turnering 

består av fyra genom och där de två med högst fitness i varje turnering väljs ut för 

överkorsning. Varje genom kan endast delta i en turnering och alla genom måste delta i 

minst en turnering. Detta innebär att mängden genom i populationen måste vara jämnt 

delbart med fyra. 

För att mutera genomen används tre olika metoder. Den första väljer slumpmässigt ut tre 

olika noder och lägger till fyra nya barn till dem var. De nya noderna får ett slumpmässigt 

fördefinierat rum tilldelat. Den andra mutationsmetoden väljer ut en lövnod i trädet och tar 

bort den. Den tredje och sista mutationsmetoden väljer slumpmässigt ut två stycken noder 

och byter ut det fördefinierade rummet mot ett nytt slumpmässigt valt rum. Sannolikheten 

för att en mutationsmetod genomförs är 50 % för respektive metod. Ett genom kan alltså 

muteras av ingen, en, två eller tre av mutationsmetoderna. 
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För att bestämma fitnessvärdet hos ett genom används kombinationen av de olika 

rumstyperna där målet är att få banor som består av täta kluster med rum som är effektivt 

ihopkopplade med korridorer. Banor som innehåller upp till tre händelserum prioriteras 

också. 

För att uppnå detta utförs en mängd med kontroller som antingen ger genomet högre eller 

lägre fitness. Först så ges poäng till korridorer som tillsammans kopplar ihop minst två 

vanliga rum med varandra och ju mer rum de kopplar ihop desto högre fitnesspoäng belönas 

de med. Dock finns det en gräns på fem ihopkopplade rum, efter det delas inga extra 

fitnesspoäng ut till den korridoren. För att se till att banorna har effektiva korridorer ger 

varje korridor ett litet poängavdrag. För att belöna genom med täta kluster av vanliga rum 

får vanliga rum som är ihopkopplade med både korridorer och andra vanliga rum högre 

poäng. 

För att se till att banor med upp till tre händelserum får en hög poäng delas höga 

fitnesspoäng ut för varje händelserum i genomet, men om antalet händelserum överstiger tre 

ges det genomet noll i fitnesspoäng. Genom att ge ett så hårt straff till genom med fyra eller 

fler händelserum är det liten chans att de blir valda i en turneringsselektion. För att inte alla 

händelserum ska vara placerade i början av en bana delas också högre fitnesspoäng ut till 

händelserum som ligger långt från banans start. 

Slutligen delas även extra fitnesspoäng ut första gången varje rum placeras ut. Detta gör att 

genom med en större variation av rum får en högre fitness. 



 11 

3 Problemformulering 

Det finns två huvudsakliga problem vid bangenerering som sker online. Det ena är att det 

inte får ta för lång tid att genomföra genereringen eftersom en spelare oftast inte vill vänta 

för länge. Det andra problemet är att eftersom det inte finns någon speldesigner som kan 

kontrollera kvaliteten på en bana innan någon spelar den måste de banor som genereras vara 

av en godtagbar kvalitet. En av huvudanledningarna till att automatisk generering av banor 

används är för att spelet ska få en större variation. Därför är det önskvärt att de banor som 

genereras är så varierade som möjligt. 

I det här arbetet har tre olika algoritmer för rumsbaserad bangenerering implementerats och 

utvärderats. En Binary Space Partitioning, en Shortest path och en evolutionär. Anledningen 

till att dessa algoritmer valdes var för att de alla klarade av att generera banor online, enligt 

de som skapat algoritmerna, samtidigt som de skiljde sig en del från varandra. Att den 

evolutionära algoritmen kan användas för bangenerering online kanske låter lite 

motsägelsefullt, men när Brown och Valtchanov (2012) implementerade algoritmen kunde 

de generera en bana på 30 sekunder där evolutionen pågick i 500 generationer med ett 

maxtak på 100 rum. En av algoritmerna utnyttjar både rum och korridorer medan de andra 

två bara använder rum. Två av algoritmerna är av typen constructive medan en är av typen 

generate-and-test. Med detta i åtanke var tanken att algoritmerna skulle generera banor som 

inte var alltför lika varandra för att det skulle vara möjligt för spelutvecklare att välja 

algoritm baserat på vilken sorts utseende de vill ha på sina banor. Alla banor som de tre 

algoritmerna genererar är användbara för ett spel som ska utspelas i en dungeon-miljö, men 

strukturen på dessa dungeons skiljer sig en del mellan algoritmerna. Anledningen till att 

dettta arbete var intressant att genomföra var för att det aldrig tidigare hade gjorts en 

jämförelse mellan olika algoritmer för generering av banor beståendes av fördefinierade 

rum. I dagsläget är det ganska få spel som använder denna form av bangenerering. Diablo III 

och Path of Exile är dock exempel på spel som har haft stora framgångar på senare år och 

därför är det ganska troligt att det är en genre som kan komma att växa. Därför behövdes det 

mer forskning kring området för att bana väg åt nya spelutvecklare som är nyfikna på de 

algoritmer som kan användas. Arbetet bidrar även med en ny variant av BSP då 

standardvarianten av algoritmen tar bort väggar för att skapa rum medan det i det här 

arbetet placeras ut fördefinierade rum. 

Målet med arbetet var att komma fram till vilken av algoritmerna som var mest effektiv samt 

att studera hur stor variation det blev på de banor som genererades. För att säkerställa att 

banorna som genererades uppnådde en godtagbar kvalitet ur en speldesignssynpunkt hade 

det varit önskvärt med något ytterligare mätvärde. Eftersom detta arbete är skrivet ur ett 

programmeringsperspektiv hade det dock blivit ett konstigt fokus. Detta i kombination med 

att en banas kvalitet är en subjektiv bedömning gör att kontrollen av detta minimerades. Det 

var trots detta tvunget att finnas någon garanti för att de banor som genererades gick att 

använda och därför kontrollerades det om det fanns minst en möjlig väg genom banan och 

att alla rum gick att nå. Något annat som också hade varit önskvärt att mäta var de 

genererade banornas estetiska utseende, men Brown och Valtchanov (2012) påstår att det är 

något som är ytterst subjektivt och att det därför är bättre att fokusera på effektivitet. 

För att nå de här målen krävdes det två steg, implementation och utvärdering. Hur 

implementationen och utvärderingen gick till beskrivs i metodbeskrivningen. 
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3.1 Metodbeskrivning 

De tre algoritmerna har implementerats i Unity 4 med språket C#. Implementationen hade 

lika gärna kunnat ha gjorts i en 2D-miljö eftersom själva placeringen av rummen endast 

skedde i två dimensioner. Dock så har Unity bra stöd för att skapa och använda de rum som 

banorna består av och eftersom det inte var någon nackdel att banorna som skapades även 

skulle kunna utnyttjas i ett 3D-spel, snarare tvärtom, så var det naturligt att välja Unity. 

Innan implementationen av algoritmerna skedde skapades några uppsättningar med 

fördefinierade rum och alla algoritmerna använde sig av samma uppsättningar rum. Efter 

det implementerades de tre algoritmerna i tur och ordning. För att utvärderingen av de olika 

algoritmerna skulle bli så rättvis som möjligt lades stor vikt vid att det skulle gå att ställa in 

olika parametrar så att algoritmerna skulle kunna generera banor med ungefär lika många 

rum. 

Som tidigare nämnt så utvärderades algoritmerna utefter tre olika kriterier: tidseffektivitet, 

variation och möjligheten att nå alla rum. För att avgöra vilken algoritm som var effektivast 

mättes tiden det tog för algoritmen att exekvera. Mätningen skedde med hjälp av hårdvaran i 

datorn som algoritmen kördes på för att vara så exakt som möjligt. Eftersom det är svårt att 

göra mätningar i en isolerad miljö finns det risk för vissa avvikelser i mätningarna. Detta kan 

till exempel förekomma om operativsystemet väljer att exekvera en annan process samtidigt 

som en algoritm exekveras. Då kommer inte algoritmen att få processortid exakt när den 

efterfrågas och detta kan medföra att tiden det tar för algoritmen att exekvera egentligen är 

kortare än vad mätningen visar. Förhoppningsvis så var inte detta inte ett större problem 

och för att minimera effekten av det erhölls flera mätresultat av samma algoritm. På så sätt 

hade mätresultat som skiljde sig alltför mycket från övriga resultat kunnat strykas, eftersom 

det då hade varit troligt att någon annan process hade tagit av processortiden. Det gick 

dessutom att sammanställa en genomsnittlig körtid för varje algoritm vilket i kombination 

med det bästa och det sämsta resultatet kunde bestämma hur förutsägbar algoritmen var när 

det kommer till exekveringstid. 

För att ännu tydligare kunna fastställa vilken av algoritmerna som var effektivast skapades 

flera olika uppsättningar med rum. På så sätt gick det att kontrollera hur de olika 

algoritmerna påverkades av om det till exempel var många rum i uppsättningen. En annan 

fördel med att inte enbart begränsa sig till en uppsättning med rum var att Shortest path-

algoritmen slapp begränsa uppsättningen med rum eftersom den algoritmen kräver ett visst 

samband mellan storlekarna på de olika rummen för att de ska passa ihop med varandra. 

Ett problem med att jämföra tidseffektiviteten hos de olika algoritmerna är att det finns en 

viss gräns där det inte spelar någon större roll exakt hur snabba algoritmerna är så länge 

som de ligger under den gränsen. Till exempel bryr sig förmodligen inte en spelare om ifall 

det tar två eller tre sekunder att generera en bana. Därför är den exakta tiden det tar för en 

algoritm att generera en bana inte är så intressant så länge som den är lägre än den tid som 

en spelare kan acceptera att det tar för en bana att ladda. På samma sätt är det inte så 

intressant att veta om en algoritm tar två minuter eller fem minuter eftersom båda dessa 

värden förmodligen anses som för långsamma för att kunna användas i ett spel. Därför går 

det inte att bara jämföra tiden mellan de olika algoritmerna och sedan konstatera att en 

algoritm är bäst lämpad eftersom det också måste finnas en analys kring om den bästa tiden 

är bra nog. Åt det andra hållet gäller det att också tänka på att om alla algoritmer är 

tillräckligt snabba för att generera en bana på en, för en spelare, acceptabel tid är det inte 
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speciellt intressant om en algoritm är tre hundradelar snabbare än övriga två eftersom de 

kan generera banor av högre kvalitet och därför ändå vara bättre lämpade för ett visst spel. 

För att mäta hur stor variation det var på de banor som algoritmerna genererade 

kontrollerades två mätvärden. Det ena var hur många rum det var på den genererade banan. 

Detta värde säger ingenting om variationen inom en bana, men det säger en del om hur stor 

skillnad det blev på de banor som en algoritm genererade. Det kan också vara ett intressant 

värde för designers eftersom de kan se hur styrd algoritmen är. En algoritm som genererar 

banor som har låg avvikelse i antal rum kan ses som styrd medan en algoritm som genererar 

banor där antal rum skiljer sig mycket från gång till gång kan ses som mindre styrd. Det 

andra värdet som mättes var rumsvariationen inom en bana. Detta värde beräknades med 

hjälp av ett poängsystem. Varje unikt rum på en bana gav poäng medan rum som förekom 

mer än två gånger gav poängavdrag. På så sätt erhölls en total poäng för varje banasom 

visade på hur varierad just den banan var med avseende på rumstyper. För att poängen inte 

skulle vara högre för banor som innehåll fler rum dividerades den med antalet rum på banan 

och på så sätt genererades en poäng som var oberoende av antalet rum. Båda dessa 

mätvärden beräknades under flera körningar av algoritmerna och med olika indata, precis 

som mätningarna för exekveringstid. 

Återigen är det dock värt att poängtera problematiken med att mäta variation. I en perfekt 

värld hade det funnits ett beräkneligt värde som gav ett exakt mått på hur bra en bana är. 

Tyvärr lever vi inte i en sådan. Eftersom problematiken med utvärderingen av tidseffektivitet 

redan har diskuterats var det nödvändigt med ett eller flera extra mätvärden för att på något 

sätt försöka bestämma kvaliteten på de banor som en algoritm genererar. Eftersom ett av 

huvudargumenten för rumsbaserad bangenerering online är just variation var det ett logiskt 

värde att välja. Problemet kvarstår dock, och det är inte på något sätt ett perfekt sätt för att 

bestämma kvaliteten på de banor som algoritmerna kommer generera. Förhoppningsvis 

kommer det ändå gå att säga någonting om hur lämpliga de olika algoritmerna är.  

Slutligen för att avgöra om det var möjligt att nå alla rum på en genererad bana 

implementerades en enkel kontroll för varje algoritm. Denna kontroll skiljde sig lite från 

algoritm till algoritm eftersom de representerade en bana på olika sätt. De tre algoritmerna 

skulle, om de var korrekt implementerade, inte kunna generera rum som inte gick att nå och 

därför var denna kontroll mest en extra åtgärd för att verkligen säkerställa att alla rum 

kunde nås. 



 14 

4 Implementation 

I det här kapitlet följer en genomgång av implementationen av de tre algoritmerna samt 

implementationen av utvärderingarna för dessa. Först kommer de fördefinierade rum som 

har skapats att presenteras, sedan kommer en genomgång av implementationen för varje 

algoritm och avslutningsvis presenteras implementationen av utvärderingarna. 

4.1 Fördefinierade rum 

Grundförutsättningen för att de algoritmer som skulle implementeras skulle fungera var att 

det fanns en uppsättning med fördefinierade rum som de kunde utgå ifrån. Därför var det 

första steget i det praktiska arbetet att skapa dessa rum. För att det inte skulle bli alldeles för 

många olika kombinationer av banstorlekar och antal rumsuppsättningar vid utvärderingen 

av algoritmerna sattes antalet uppsättningar till tre. Det kan tyckas något lågt, men eftersom 

uppsättningarna varierade i storlek och antal olika rumstyper gick det ändå att se ett 

samband mellan uppsättningens egenskaper och algoritmens prestanda när resultaten 

utvärderades. Tre olika storlekar är dessutom tillräckligt många för att det ändå ska gå att se 

ett mönster i hur prestandan påverkas och med hjälp av det mönstret borde det vara möjligt 

att resonera kring hur ännu större uppsättningar skulle påverka prestandan. 

För att enkelt kunna särskilja rummen på en skapad bana har alla rum av samma storlek 

samma färg på golvet. Dessutom förekommer det olika detaljer i varje rum av samma storlek 

så att de ska vara enkla att se skillnad på. Något artistiskt fokus har inte funnits i åtanke när 

rummen skapades, utan den enda grafiska skillnaden mellan rummen är till för att snabbt 

kunna identifiera de olika rummen. Som sagt så finns det tre olika uppsättningar rum. Dessa 

presenteras nu lite kort, ett exempel på hur några av rummen ser ut visas i Figur 10.  

 Uppsättning 1 innehåller fem varianter av sex olika rumsstorlekar, alltså 30 olika 

rum. Rumsstorlekarna är 4 x 4, 8 x 4, 8 x 8, 12 x 4, 12 x 8 och 12 x 12. Som synes så är 

alla de större rummens storlekar multiplar av det minsta rummet storlek. 

 Uppsättning 2 innehåller exakt samma rumsstorlekar som uppsättning 1, men den 

här uppsättningen har tio olika varianter av varje rumsstorlek vilket resulterar i 60 

olika rum. 

 Uppsättning 3 innehåller samma rum som uppsättning 2, men den har även tio 

stycken versioner vardera av rumsstorlekarna 6 x 6, 10 x 10 och 6 x 10. Detta 

resulterar i att denna uppsättning har 90 olika rum. 

 

Figur 10 Ett rum av varje storlek från uppsättning 3, sedda ovanifrån. 
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Anledningen till att antalet rum i de olika uppsättningarna sattes till storlekarna 30, 60 och 

90 var för att det skulle gå att se ett mönster i prestandan baserat på vilken uppsättning som 

används utan att uppsättningarna skulle bli alldeles för stora. Eftersom algoritmerna kördes 

flera gånger med varje uppsättning så gav det ändå en tydlig bild av hur antalet rum i en 

uppsättning påverkade prestandan hos de olika algoritmerna. 

4.1.1 Korridorer 

BSP-algoritmen behövde också korridorer för att fungera. För att det inte skulle bli en för 

stor uppsättning med korridorer valdes två versioner, en rak och en L-formad. Båda kan 

roteras för att passa in på olika ställen i en bana och de raka korridorerna kan även skalas till 

olika längder. Korridorerna har precis som rummen en färgkod för att de ska vara lätta att 

identifiera. För korridorerna används färgen rosa på golven, se Figur 11. 

  

Figur 11 De två korridorskomponenter som används, sedda ovanifrån. 

4.2 Binary Space Partitioning 

Den första algoritmen som skulle implementeras var Binary Space Partitioning. Som tidigare 

nämnt så är det här arbetets version av BSP en modifikation på originalalgoritmen (Liapis 

m.fl., 2013). Den fungerar fortfarande till största del likadant, men vissa korrigeringar var 

tvungna att genomföras för att algoritmen skulle fungera med fördefinierade rum. Dessa 

kommer att presenteras och diskuteras allt eftersom algoritmen gås igenom i kommande 

stycken. 

Klassdiagrammet för den här algoritmen visas i Figur 12. Lösningen består av fyra klasser 

där klassen BSP främst fungerar som en huvudklass som anropar nödvändiga funktioner i 

klassen Area där banan genereras.  
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Figur 12 Ett klassdiagram för BSP-algoritmen 

Klassen Area representerar det område som banan kommer att genereras inom. En Area 

byggs upp av två stycken instanser av klassen Coordinate, som helt enkelt är två positioner i 

ett koordinatsystem, där det övre vänstra hörnet samt det nedre högra hörnet är 

representerat. Med dessa två koordinater går det sedan att definiera sitt område.  

När algoritmen körs igång delas området för banan in i flera mindre områden. Detta görs 

genom att instansen av Area slumpar fram en position och en riktning där en delning ska ske 

och skapar med hjälp av den informationen två nya instanser av Area som lagras i en lista. 

Denna uppdelning fortsätter sedan rekursivt tills en Area inte längre kan göras mindre och 

fortfarande få plats med ett rum. Eftersom varje Area lagrar undan de två nya Areor som 

skapas vid varje delning erhålls i slutet av delningsprocessen en trädliknande struktur med 

alla Areor där lövnoderna är de Areor som kommer att innehålla ett rum. Se tillbaka till 

Figur 4 för ett visuellt exempel på denna process.  

Efter att startområdet har delats upp i mindre områden instansieras ett rum i varje löv, alltså 

de Areor som inte har blivit indelade i två mindre Areor. Här kom den första 

designavvägningen. I originalversionen av algoritmen (Liapis m.fl., 2013) kan ett rum skapas 

vartsomhelst inom ett område, men för att underlätta korridorsdragningen mellan rummen 

valdes ett lite annorlunda tillvägagångssätt. Istället för att tillåta att rummen kan skapas 

vartsomhelst inom ett område så sattes en restriktion att varje rum måste instansieras i 

mitten av ett område. Nackdelen med detta är att de banor som genereras blir lite mer 

strömlinjeformade, det vill säga att rummen tenderar att ligga mer i en rak linje istället för 

mer oregelbundna konstellationer. Anledningen till att denna restriktion ändå valdes var för 

att den ökar möjligheten att kunna använda en rak korridor mellan två rum eftersom många 

rum kommer vara placerade på samma position i en dimension. Genom att använda så stor 

del raka korridorer som möjligt blir algoritmen effektivare eftersom det är lättare att sätta ut 

en rak korridor och sedan skala den än att sätta ut flera olika korridorsdelar och sedan 

pussla ihop dem. Det tar också bort möjligheten att korridorer kolliderar med varandra 

eftersom de områden som innehåller rum och som har korridorer mellan sig är skapade från 

samma föräldraområde. I originalversionen av Binary Space Partitioning hade korsande 

korridorer inte varit något problem eftersom det bara är väggar som tas bort, men eftersom 

korridorerna i denna lösning består av fördefinierade moduler tillkommer det problemet. 

Resultatet av en bana där alla rum har skapats visas i Figur 13. 
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Figur 13 Ett exempel på hur rumsstrukturen i en bana kan se ut. 

När alla rum har skapats måste de kopplas ihop med korridorer. För att vara säker på att alla 

rum går att nå kopplas varje nod i trädet ihop med sitt syskon. Detta görs genom att alla 

Areor hämtar alla rum som är lagrade i alla subnoder för respektive barn och lagrar 

resultaten i två olika listor. Sedan jämförs avståndet mellan alla rum i den första listan med 

alla rum i den andra listan och de två rum från de båda listorna som ligger närmast varandra 

väljs ut. Mellan dessa två rum skapas sedan en korridor. Som nyss nämnt är raka korridorer 

att föredra och därför görs det alltid ett försök att skapa en rak korridor först. Om det inte är 

möjligt att skapa en rak korridor skapas istället en S-formad korridor beståendes av tre raka 

korridorsmoduler samt två L-formade hörn. Det finns två olika sätt att skapa en S-korridor 

mellan två rum, se Figur 14.  

 

Figur 14 Två olika sätt att skapa en S-korridor mellan två rum. 

För att återigen vara säker på att två korridorer inte överlappar med varandra görs en 

kontroll så att den sida av ett rum där det är tänkt att en korridor ska anslutas inte redan har 

en korridor ansluten. Om så är fallet försöker testas den andra sidan av rummet där en S-

korridor skulle kunna anslutas. Om båda de möjliga sidorna är upptagna går det inte att 

skapa en S-korridor mellan de två rummen. Här togs ytterligare ett designbeslut. Istället för 

att fortsätta leta möjliga konfigurationer av korridorer, såsom U-formade eller L-formade, 

startar algoritmen helt enkelt om från början. Detta kan tyckas konstigt då banan i stort sett 

är klar. Problemet ligger i att när det inte längre går att använda raka eller S-formade 

korridorer så finns risken att två korridorer överlappar varandra. För att komma runt det 

problemet skulle det dels krävas en stor mängd hårdkodade fall samt någon slags 

vägplanerare för korridorerna som ser till att de inte överlappar varandra när de skapas. 
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Detta skulle vara en omständlig process och förmodligen tar det mindre tid att starta om 

algoritmen än vad det skulle ta att utföra nyss nämnda lösning. Dessutom uppstår 

situationen där det inte enbart går att använda raka och S-formade korridorer i stort sett 

aldrig för de mindre banorna och ungefär var femte gång för de större banorna. Eftersom 

större banor ger fler möjligheter för algoritmen att misslyckas är det rimligt att tro att ju 

större banorna blir, desto oftare kommer algoritmen att misslyckas. Därför kommer den här 

lösningen kanske inte gå att använda för att generera enormt stora banor. 

När en korridor har skapats så instansieras även två stycken dörrar, en i varje ände av 

korridoren. Efter detta är algoritmen klar och en fungerande bana har genererats, se Figur 

15. 

 

Figur 15 Ett exempel på en komplett bana där alla rum går att nå. 

4.3 Shortest path 

Den andra algoritmen som skulle implementeras var den så kallade Shortest path som 

används i spelet Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013). Eftersom det inte fanns så 

mycket information på detaljnivå om hur algoritmen fungerar har ganska många 

designbeslut behövts fattas på egen hand. Slutresultatet liknar dock det som 

originalalgoritmen producerar och alla steg som utförs i originalalgoritmen utförs här också. 

Klassdiagrammet för implementationen av algoritmen visas i Figur 16. Precis som i fallet för 

BSP så fungerar ShortestPath-klassen som en övergripande ansvarsklass som anropar 

nödvändiga funktioner i Grid där större delen av algoritmen exekveras. 
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Figur 16 Ett klassdiagram för Shortest path-algoritmen. 

Klassen Grid är ett rutnät med samma storlek som den bana som genereras kommer att ha. 

Den består av en mängd Squares som representerar varje ruta i rutnätet. Storleken på en 

Square är den samma som den minsta rumsstorleken som används på de fördefinierade 

rummen. Shortest path kräver att alla fördefinierade rum på något sätt är en multipel av 

storleken på det minsta rummet vilket innebär att alla fördefinierade rum kommer att passa 

perfekt in i ett visst antal Squares. 

Det första som sker när algoritmen körs igång är att rutnätet initieras och alla Squares 

skapas. Efter det placeras ett startrum och ett slutrum ut någonstans i rutnätet. Startrummet 

och slutrummet är helt enkelt de två rum på banan där spelaren kommer att starta samt gå i 

mål eller gå vidare till nästa bana. Vart dessa rum placeras är mycket upp till speldesigners 

som på förhand kan specificera några olika positioner där de kan instansieras. När de två 

förutbestämda rummen har placerats ut delas resten av rutnätet upp i storlekar som är lika 

stora som de fördefinierade rum som finns att tillgå. Detta görs genom att en rumsstorlek 

slumpas fram för varje position i rutnätet. Sedan sker ett test om ett rum av den storleken 

kan instansieras på den platsen utan att hamna utanför rutnätet eller överlappa med ett 

redan existerande rum. Om rumsstorleken blir godkänd markeras alla rutor i rutnätet som 

rummet skulle täcka upp som upptagna så att ingen annan rumsstorlek kan bli allokerad på 

de rutorna. De upptagna rutorna tilldelas även ett id-nummer där alla rutor som är täckta av 

samma rumsstorlek får samma id-nummer. Om rumsstorleken å andra sidan inte skulle bli 

godkänd slumpas en ny rumsstorlek fram och ett nytt test genomförs. Eftersom den minsta 

rumsstorleken är lika stor som en ruta i rutnätet finns det alltid minst en rumsstorlek som 

passar. När uppdelningen är klar skulle en grafisk representation av banan kunna se ut som i 

Figur 17. 
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Figur 17 En grafisk representation av ett uppdelat rutnät. 

När uppdelningen är gjord är det dags att hitta en möjlig väg från startrummet till 

slutrummet. För att åstadkomma det måste de olika områdena i rutnätet att representeras 

med en graf. Det första steget är att för alla de olika områdesstorlekerna hitta deras grannar. 

För att göra det används de id-nummer som rutorna fick tilldelade under uppdelningsfasen. 

Varje ruta i rutnätet gås helt enkelt igenom och för varje ruta så kontrolleras id-numret för 

grannrutorna. Med grannrutor avses rutor som gränsar mot en ruta vertikalt eller 

horisontellt. Rutor som gränsar mot varandra diagonalt räknas alltså inte som grannar, se 

Figur 18. Id-numret för alla grannar till en ruta sparas sedan ner i ett uppslagsverk och när 

processen är färdig innehåller uppslagsverket alla id-nummer som nycklar och deras grannar 

som associerade värden. 

 

Figur 18 De gröna rutorna räknas som grannar till den blå medan de röda inte 
gör det. 

Efter att alla områden har hittat sina grannar finns all information som behövs för att skapa 

grafen. Det är klassen Graph som ansvarar för detta och den består av en mängd 

GraphNodes som alltså representerar noderna i grafen. För varje nyckel som finns i det 

uppslagsverk som nyss skapades skapas en nod och med hjälp av den nyckeln kan även alla 

grannoder hittas och de sparas ner i en lista för varje nod. I samband med att en nod skapas 

tilldelas den även en slumpmässig vikt mellan noll och tjugo som bestämmer hur många steg 

som krävs för att gå igenom noden, eller området som noden representerar. När alla noder 

har skapats behövs en Shortest path-algoritm för att hitta den närmaste vägen från 
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startrummet till slutrummet med avseende på vikterna som varje nod har. Den vanligaste 

algoritmen för det ändamålet är Dijkstras algoritm (Weiss, 2006) och det är också den som 

används. 

Efter att Dijkstras algoritm har körts erhålls en lista med den rumsordning som ger den 

kortaste vägen från startrummet till slutrummet. Denna lista skickas tillbaka till Grid som 

använder den för att nollställa alla Squares vars id-nummer inte återfinns i listan. Dock kan 

en Square vars id-nummer inte finns med i listan ändå sparas kvar. Eftersom extra rum vid 

någon tidpunkt i algoritmen ska läggas till för att bidra till en mer labyrintliknande bana och 

det i originalbeskrivningen av algoritmen (Grinding Gear Games, 2011) inte beskrivs hur det 

går till gjordes valet att använda denna, lite speciella metod. Varje rumsområde har 25 % 

chans att inte bli borttaget även om det inte ingår i den väg mellan startrummet och 

slutrummet som har tagits fram. På så sätt behålls en del extra rumsområden vilket gör att 

banan blir mer labyrintliknande. Dessa rumsområden kan dock vara placerade vart som 

helst inom banområdet och vissa av dem kan vara omöjliga att nå. Ett exempel på hur det 

skulle kunna se ut visas i Figur 19. 

 

Figur 19 En bana där vissa rumsområden som inte ingår i den kortaste vägen 
har sparats kvar. Vissa av områdena är dock isolerade och måste tas bort. (Notera att 

denna bana inte har skapats utifrån uppdelningen i Figur 17.) 

För att se till att den slutgiltiga banan enbart har rum som går att nå genomförs en ny 

insamling av grannar för alla Squares. Eftersom vissa Squares har blivit nollställda kommer 

resultatet av den nya insamlingen skilja sig från den som skedde tidigare. När grannlistan 

har uppdaterats skapas en ny Graph på samma sätt som tidigare. Den här gången går det 

dock inte att använda Dijkstras algoritm eftersom den inte är garanterad att besöka alla 

noder som går att nå. Istället används en bredden-först-sökning (Weiss, 2006) som är en 

algoritm som normalt används för att hitta den kortaste vägen till alla noder i en graf. Den 

kan dock även användas till att hitta alla noder som går att nå utifrån en viss startnod och 

det är precis för detta ändamål som den används i det här fallet. När sökningen är klar 

returneras en lista med alla Squares som går att nå till Grid. Den listan innehåller alltså id-

numret på alla de rumsområden där ett rum ska instansieras. För att slutligen skapa 

rummen instansieras helt enkelt ett slumpmässigt valt rum med rätt storlek i de Squares 

vars id-nummer finns med i listan, se Figur 20. 
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Figur 20 En bana där de slutgiltiga rummen har instansierats. (Notera att detta 
inte är en fortsättning på den bana som visades i Figur 19. 

Det enda som återstår vid det här stadiet är att skapa dörrar mellan alla rum. Det mest 

intuitiva sättet att lösa detta på är förmodligen att gå igenom alla rum och hitta vilka rum de 

gränsar mot och sedan skapa en dörr där. Problemet med detta tillvägagångssätt är att det är 

ganska svårt att avgöra exakt på vilken position väggarna mellan två rum möts. Att hitta 

vilka rum som ett rum gränsar mot hade inte varit speciellt svårt eftersom den 

informationen redan finns sparad i uppslagsverket med alla grannar. Problemet är att 

positionen där väggar möts inte är känd utan måste beräknas med hjälp av rummets position 

och storlek. Detta är helt klart genomförbart, men det finns ganska många olika fall som kan 

uppstå och det skulle resultera i en stor mängd kod. Ett smidigare sätt att lösa problemet på 

var att skapa alla rum med en full uppsättning dörrar. Det vill säga att 1x1-rummet har fyra 

dörrar (en på varje sida), 2x1-rummet har sex dörrar (två på varje långsida och en på varje 

kortsida) och så vidare. Efter att alla rum har skapats sker en kollisionskontroll mellan 

dörrarna. Detta sker med Unitys inbyggda kollisionskontroll, så inget "alla mot alla"-test 

behövde implementeras. Om en dörr inte kolliderar med en annan dörr innebär det att den 

delen av väggen som dörren sitter på inte gränsar mot ett annat rum eftersom det hade 

inneburit att dörrarna hade kolliderat. En dörr som inte gränsar mot ett annat rum är inte 

nödvändig och tas bort. Om en dörr däremot kolliderar med en annan dörr innebär det att 

dörren är placerad där det ska vara en dörr. För att undvika att det sitter två dörrar på 

samma ställe tilldelas alla dörrar ett unikt id-nummer när de skapas och den dörren som har 

det högsta id-numret bevaras medan den andra dörren tas bort. På så sätt finns det alltid 

minst en dörr mellan alla rum som gränsar mot varandra. En liten nackdel med denna 

metod är att vissa rum får flera dörrar mellan sig om de har en lång gränsande vägg. Detta 

ses dock inte som ett problem eftersom det inte finns något egentligt skäl till varför det inte 

skulle kunna vara två dörrar mellan två rum. Slutresultatet av en genererad bana visas i 

Figur 21. 
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Figur 21 Ett exempel på en komplett bana genererad med Shortest path. (Notera 
att denna bana inte är samma som i Figur 20. 

4.4 Evolutionär algoritm 

Den sista algoritmen som skulle implementeras var den evolutionära algoritmen. Ganska 

tidigt under implementationen av algoritmen blev det tydligt att beskrivningen av författarna 

var bristfällig, då de beskrevs vad som skulle göras men inte hur, och att lösningen dessutom 

var väldigt specifik för en viss sorts banor. Därför togs beslutet att göra om vissa delar av 

algoritmen så att den på ett bättre sätt skulle kunna användas för att generera mer generella 

dungeons. En av dessa ändringar var valet att inte ta med de händelserum som fanns i 

originalalgoritmen (Brown & Valtchanov, 2012) eftersom meningen med dem var att ha 

områden där spelaren kunde slåss mot bossar. Detta blir lite väl specifikt för vissa sorts spel 

och ansågs därför inte som något som behövde tas med i arbetet. En annan ändring var att 

bara använda sig av rum och inte av korridorer. Anledningen till att den ändringen gjordes 

var dels för att författarna inte beskrev hur de skulle instansieras så att de faktiskt bildade 

längre korridorer och inte bara enskilda segment i sitt arbete samt att de mindre rummen i 

de olika rumsuppsättningarna ser ut som små korridorer och i stort sett redan uppfyller den 

funktionaliteten som specifika korridorer skulle ha. Den implementerade versionen av 

algoritmen är dock fortfarande till stor del baserad på originalet (Brown & Valtchanov, 

2012), men mer om vad som har behållits och vad som har ändrats diskuteras i resten av 

delkapitlet där algoritmen beskrivs merdetaljerat.  

Klassdiagrammet för lösnigen visas i Figur 22. Precis som för de tidigare två algoritmerna 

finns det en övergripande ansvarsklass, Evolution, som ansvarar för att starta upp 

algoritmen samt anropa de nödvändiga funktionerna i Population där större delen av 

algoritmen exekveras. 
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Figur 22 Ett klassdiagram för den evolutionära algoritmen. 

Klassen Population representerar en uppsättning med individer där varje individ 

representerar en bana i form av en trädstruktur. Det är i denna klass som alla 

evolutionsmetoder så som selektion, överkorsning och mutation sker. Precis som i 

originalalgoritmen av Brown och Valtchanov (2012) sker selektionen via en 

turneringsselektion där alla individer delas upp i grupper om fyra och där de två med högst 

fitness väljs ut. De två vinnarna blir sedan utsatta för överkorsning och olika mutationer med 

olika hög sannolikhet. Precis som i originalalgoritmen sker överkorsning med 70 % 

sannolikhet medan varje mutationsoperator har 50 % sannolikhet att inträffa. Dock så finns 

det här en radikal förändring mot originalalgoritmen. Brown och Valtchanov (2012) valde att 

skapa kopior av föräldrarna och sedan genomföra operatorerna på dessa kopior så att den 

nya generationen bestod av de två vinnarna från varje turneringsselektion samt två barn 

skapade genom att operatorerna tillämpades på kopiorna. Det var denna version som först 

implementerades, men när algoritmen testkördes så var den långsam. Därför testades en 

annan variant där operatorerna utfördes direkt på vinnarna av turneringsselektionerna och 

för att behålla storleken på populationen byttes förlorarna av varje selektion ut mot helt nya 

individer, se Figur 23. Efter denna förändring snabbades algoritmen upp avsevärt eftersom 

det inte längre behövdes skapas några djupa kopior av alla individer och eftersom inga större 

förändringar av resultatet märktes av valdes den versionen istället för originalversionen. 
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Figur 23 Originalversionen av selektionen och den variant som används i det här 
arbetet. 

De operatorer som används är exakt samma som i originalversionen där överkorsning sker 

genom att två delträd byter plats mellan två träd och de olika mutationerna som sker är att 

tre nya barnnoder läggs till hos tre befintliga noder, en lövnod tas bort samt att två 

rumstyper byts ut.  

Den klass som används för att representera de olika individerna i Population är Genome. 

Genome består av en referens till en rotnod i ett träd samt ett rutnät som baserat på trädets 

struktur skapar en representation av banan som liknar det färdiga utseendet. Innan 

evolutionsprocessen startas skapas den uppsättning individer som den första generationen 

ska bestå av. Detta går till genom att en rotnod först skapas och placeras i en kö. Sedan 

upprepas en process av att lägga till ett, två eller tre barn till det främsta elementet i kön och 

sedan lägga till den/de nya noderna i kön, så länge som kön inte är tom. Denna process 

pågår tills ett förutbestämt antal noder har uppnåtts. På så sätt byggs en trädstruktur upp. 

Varje nod håller en referens till sin förälder samt sina barn och på så sätt räcker det för 

Genome att spara en referens till rotnoden för att komma åt hela trädet. Dessa noder 

representeras av klassen TreeNode som även håller information om det rum som noden ska 

representera. När alla träd har skapats körs evolutionsprocessen igång. För att kunna räkna 

ut fitness för varje bana krävs en representation som ser ut som den färdiginitierade banan 

slutligen kommer att se ut. För att åstadkomma detta används klassen EvolutionGrid. 

EvolutionGrid är ett rutnät bestående av Cell:s. Varje Cell är antingen tom eller ockuperad av 

ett rum. När transformationen från ett träd till ett rutnät sker så placeras först rotnodens 

rum ut mitt i rutnätet. Sedan placeras rotnodens barn i en kö. Alla noder i kön försöker 

sedan placeras ut i tur och ordning. Var ett rum placeras avgörs dels av slumpen och dels av 

var tidigare rum har placerats. Varje rum placeras antingen ovanför, nedanför, till vänster 

eller till höger om sin förälder, vägg i vägg. Dessa fyra möjliga positioner testas tills det att en 

möjlig placering upptäcks. Om en möjlig placering upptäcks sätts statusen på de Cell:s som 

rummet skulle ockupera till "Occupied" och nodens barn läggs till i kön. Om ingen möjlig 

placering skulle upptäckas tas noden och alla dess barn bort från trädet, i enighet med 

originalversionen (Brown & Valtchanov, 2012). Denna process fortsätter tills kön är tom och 

hela trädet har transformerats till rutnätet, se Figur 24. 
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Figur 24 Ett exempel på hur ett träd kan transformeras till en 
rutnätsrepresentation. 

Efter att rutnätsrepresentationen har skapats räknas fitnessvärdet för varje Genome ut. I 

originalversionen bestod denna uträkning av ganska många delar så som antalet 

händelserum och hur effektiva de korridorer som banorna innehöll var. Dessa delar är inte 

användbara för det här arbetets version eftersom varken händelserum eller korridorer 

används. Den enda del av fitnessberäkningen från originalversionen som kunde användas 

var att varje unikt rum ger högre fitness. Att enbart använda den komponenten i 

fitnessberäkningen var dock lite för simpelt eftersom en bana som använder varierande rum 

inte automatiskt behöver vara en bra bana. Därför lades två extra komponenter till för att 

beräkna det slutgiltiga fitnessvärdet. Den första var att det görs ett avdrag på det nuvarande 

fitnessvärdet om antalet rum i ett Genome är mindre än det antal rum det var satt att banan 

skulle innehålla. Anledningen till detta var för att banor där rum som låg högt upp i trädet 

och inte kunde placeras, och därmed blev borttagna tillsammans med sina barn, inte skulle 

ta sig vidare till kommande generationer eftersom de skulle kunna innehålla väldigt få rum. 

Den andra komponenten som lades till i beräkningen var att noder som hade två eller fler 

barn skulle ge högre fitness. Detta för att algoritmen inte skulle skapa banor som var 

utdragna, vilket skulle kunna ske om varje nod bara hade ett barn. Istället är det nu troligare 

att algoritmen kommer skapa banor med tätare kluster av rum som mer liknar en labyrint. 

Den slutgiltiga uträkningen av fintessvärdet beskrivs nedan: 

 + 1 poäng för varje ny rumstyp och -1 poäng för varje rumstyp som redan förekommit 

en gång. 

 - 1 poäng för varje rum som inte instansierats, men som var med i det ursprungliga 

trädet. 

 + 1 poäng för noder som har två eller fler barn. 

Transformationen från träd till rutnät, fitnessuträkningen samt överkorsnings- och 

mutationsoperatorerna körs sedan i en loop så många varv som användaren väljer. När 

evolutionsprocessen är klar väljs det Genome som har högst fitness ut för att sedan 

instansieras i Unity med rutnätsrepresentationen som mall, se Figur 25. 
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Figur 25 Ett exempel på hur en färdig bana kan skapas utifrån en 
rutnätsrepresentation. 

För att skapa dörrar används samma teknik som för Shortest path, det vill säga att alla rum 

instansieras med dörrar och de som inte kolliderar med någon annan dörr tas bort. För att 

den lösningen ska fungera krävs det dock att två rum som har tillräckligt lång strecka vägg 

som gränsar mot varandra alltid har två dörrar som kolliderar och därför måste rum som 

består av multipler av det minsta rummet användas, precis som för Shortest path. Ett 

exempel på en färdiggenererad bana visas i Figur 26.  

 

Figur 26 Ett exempel på en bana som har genererats av den evolutionära 
algoritmen. Just för den här banan användes 120 individer under 100 generationer. 

4.5 Utvärdering 

De kriterier som algoritmerna kommer att utvärderas på är som tidigare nämnt 

tidseffektivitet, variation och möjligheten att nå alla rum. Hur mätningen av dessa kriterier 

har implementerats beskrivs i kommande underkapitel. 

4.5.1 Tidseffektivitet 

Det första kriteriet som ska utvärderas för de tre olika algoritmerna är tidseffektivitet. För att 

mäta hur lång tid det tar för varje algoritm att exekvera har .NET-klassen Stopwatch 

använts. Den fungerar som ett vanligt tidtagarur med funktioner så som start, stop och reset. 

Mätvärdet från varje genererad bana sparas sedan undan och när en önskad mängd banor 

har genererats sparas alla resultat ner till en textfil. 

4.5.2 Variation 

Det andra kriteriet som ska utvärderas är variation och variationsmätningen består av två 

delar, antal rum på en bana och antalet unika rum. För att mäta antalet rum användes en 
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räknare för varje algoritm som håller reda på hur många rum som har instansieras i scenen. 

Efter att en bana har genererats sparas räknarens värde undan och när alla banor har 

genererats sparas alla värden ner till en textfil. 

För att mäta antalet unika rum användes en hjälpklass, VariationHelper. Efter att en bana 

har genererats anropas en funktion i VariationHelper som hämtar alla rum från den 

nuvarande scenen i Unity. Varje rum har ett id-nummer som är unikt för varje rumstyp 

vilket innebär att två rum endast har samma id-nummer om de ser exakt likadana ut och 

inte om de enbart har samma storlek. För varje rum hämtas id-numret ut och varje unikt id-

nummer ger pluspoäng medan id-nummer som förekommer mer än två gånger ger 

minuspoäng. Den slutgiltiga summan delas sedan med antalet rum i scenen för att få en 

poängsumma som är oberoende av antalet rum. Poängsumman sparas sedan undan och när 

alla banor har genererats sparas de ner i en textfil. 

4.5.3 Möjligheten att nå alla rum 

Det tredje och sista kriteriet som ska utvärderas är möjligheten att nå alla rum. För att göra 

den mätningen användes olika metoder för varje algoritm. En grundförutsättning som dock 

fanns för samtliga algoritmer var att algoritmen i sig skulle göra det omöjligt att generera 

banor där det inte gick att nå alla rum. Därför har det inte lagts speciellt mycket fokus på 

denna kontroll utan den ses mest som en liten extra åtgärd för att vara helt säker. 

För BSP-algoritmen jämförs två värden mot varandra. Det ena är antalet instansierade rum 

och det andra är antalet rum som kan nås från rotnoden i trädrepresentationen. Om dessa 

två värden är samma tolkas det som att det går att nå alla rum. Tanken bakom detta 

resonemang är att när korridorerna skapas kopplar de ihop alla syskon i trädet och om det är 

lika många noder i trädet som det är rum i den slutgiltiga banan måste det att gå att nå alla 

rum. 

För Shortest path görs en liknande kontroll. Antalet instansierade rum jämförs med antalet 

rum i den lista som returneras av den bredden-först-sökning som används för att hitta vilka 

rum som går att nå från startrummet. Om antalet instansierade rum stämmer överens med 

antalet rum som går att nå från startrummet anses det som att alla rum på banan går att nå. 

För den evolutionära algoritmen görs samma kontroll som för BSP. Antalet instansierade 

rum jämförs med antalet noder som går att nå från rotnoden i trädrepresentationen av 

banan. Eftersom alla rum instansieras vägg i vägg med sina föräldrar och rotnoden placeras 

ut först går det att dra slutsatsen att alla rum går att nå om antalet instansierade rum 

stämmer överens med antalet noder i trädet. 

Dessa kontroller kan kanske tyckas lite väl simpla och kanske något bristfälliga. Det kan 

dock tilläggas att varje algoritm har testkörts över hundra gånger med visuella kontroller av 

möjligheten att nå alla rum och inte en enda ogiltig bana har genererats. Detta tillsammans 

med det faktum att samtliga algoritmer endast genererar fullt sammankopplade banor om de 

är korrekt implementerade och nyligen beskrivna kontroller gör att inga ytterligare 

kontroller känns nödvändiga. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras resultatet av utvärderingarna. Först lyfts några resultat från varje 

algoritm fram och redogöras för. Sedan följer en analys om varför resultatet ser ut som det 

gör och slutligen dras några slutsatser utifrån föregående resonemang. 

Alla tester har utförts på en dator med en Intel Core i5-2500K processor med en 

klockhastighet på 3.3 GHz och 8 GB DDR3 internminne med en minneshastighet på 1600 

MHz. Samtliga resultat från mätningarna presenteras i Appendix A - Testresultat. 

5.1 Resultat 

Resultaten från utvärderingarna presenteras med hjälp av så kallade lådagram (Kendrick, 

Parker & Williamson, 1989). Ett lådagram presenterar data i form av en låda och har många 

fördelaktiga egenskaper när data ska presenteras. Ett exempel på hur ett lådgram kan se ut 

visas i Figur 27. 

 

Figur 27 Ett exempel på hur ett lådagram kan se ut och hur datan fördelas. 

50 % av all data ryms inom lådan och strecket i mitten av den representerar var medianen 

ligger. Det övre vågräta strecket visar vilket som var det största värdet i mätningen och det 

nedre visar vilket som var det minsta. Värden som ligger längre från lådan än 1,5 gånger 

avståndet mellan lådans kanter, s.k. kvartiler, kallas för uteliggare och markeras med en 

punkt eller liknande (Kendrick m.fl., 1989). Anledningen till att lådagram används är för att 

det är enkelt att få en överblick på hur stor spridning det är på datan, hur uppdelningen ser 

ut och hur stor skillnad det är mellan det största och minsta värdet. 

Varje algoritm har under testerna körts 100 gånger för varje testfall. De olika testfallen har 

varit en kombination av tre olika banstorlekar och tre olika rumsuppsättningar vilket 

resulterar i nio kombinationer för varje algoritm. De banstorlekar som har använts har varit 

en liten bana, en medelstor bana och en stor bana. De små banorna har varit banor med 

cirka 20 rum, de medelstora har legat runt 40 rum och de stora banorna har innehållit cirka 
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80 rum. Själva mätningen av tid har inkluderat tiden det tar från det att algoritmen börjar 

exekveras tills det att den har skapat en färdig bana. Tiden som det tar att ladda in resurser 

har inte tagits med i mätningarna eftersom det inte skiljer sig mellan algoritmerna och för 

att inte den tiden ska ge en felaktig bild av hur effektiva algoritmerna är i jämförelse med 

varandra. 

5.1.1 Binary Space Partitioning 

Det första som syns när resultatet av BSP-algoritmen studeras är att det verkar som att 

vilken rumsuppsättning som används inte påverkar varken tiden det tar för algoritmen att 

exekvera eller antalet rum som banorna innehåller. För både rumsuppsättning 1 och 3 var 

mediantiden för att generera en medelstor bana 0.01 sekunder medan antalet rum varierade 

mellan ungefär 20 och 60 rum. Dock så finns det ett tydligt samband där ju fler rum 

uppsättningarna innehåller desto bättre variation blir det inom en och samma bana, se Figur 

28 och Figur 29. 

 

Figur 28 Mätresultaten för en medelstor bana med rumsuppsättning 1. 
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Figur 29 Mätresultaten för en medelstor bana med rumsuppsättning 3. 

 

Om tidseffektiviteten, som var det mest centrala kriteriet som skulle utvärderas, studeras så 

visar det att BSP är den algoritm som presterar bäst tider. I Figur 30 visas medeltiden för de 

tre olika banstorlekarna med rumsuppsättning 1. 
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Figur 30 Medeltiden för BSP-algoritmen att generera tre olika stora banor med 
rumsuppsättning 1. 

Figur 30 visar att tiden som det tar för BSP-algoritmen att generera en bana ökar snabbare 

när banorna blir större. Från att generera en bana med cirka 20 rum till en bana med cirka 

40 rum skedde en dryg fördubbling av exekveringstiden, men när antalet rum fördubblades 

igen tog det nästan tre gånger så lång tid i genomsnitt för algoritmen att generera en bana. 

När det kommer till skillnaden mellan antal rum på de banor som genereras av BSP-

algoritmen visar Figur 28 och Figur 29 att det varierar mellan cirka 20 och 60 rum på en 

medelstor bana. De genererade banorna med minst, respektive flest rum har alltså en 

avvikelse på cirka 50 % från medianvärdet. Denna avvikelse ligger även för de små och stora 

banorna på cirka 50 %. 

För att ge en tydligare bild av hur banorna skiljer sig visas ett antal genererade banor i Figur 

31. Det som är gemensamt för samtliga banor är att de är labyrintliknande i strukturen och 

att det på de större banorna förekommer kluster med rum i vissa delar medan det i andra 

delar är mestadels långa korridorer. Många rum ligger också i en rak linje med korta, raka 

korridorer mellan. 
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Figur 31 Den översta raden visar tre små banor, mittenraden visar tre 
medelstora banor och den nedersta raden visar tre stora banor. 

5.1.2 Shortest path 

Innan resultaten för Shortest path presenteras är det viktigt att ha i åtanke att denna 

algoritm kräver en rumsuppsättning som endast innehåller rum vars storlekar är multiplar 

av det minsta rummet och fungerar därför inte med rumsuppsättning 3. Således har endast 

rumsuppsättning 1 och 2 använts för mätningarna. 

Precis som för BSP-algoritmen verkar det som att vilken rumsuppsättning som används inte 

har någon påverkan på antal rum eller tiden det tar att generera en bana medan det även här 

existerar ett samband som visar att när den större rumsuppsättningen används får banorna 

en större intern variation, se Figur 32 och Figur 33. Mediantiden för att generera en 

medelstor bana är 0.45 och 0.46 sekunder när rumsuppsättning 1 respektive 

rumsuppsättning 2 används, medan antalet rum inom lådagrammet ligger mellan cirka 20 

och 62. Hur stor avvikelse uteliggarna har skiljer sig något. 
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Figur 32 Mätresultaten för en medelstor bana med rumsuppsättning 1. 

 

Figur 33 Mätresultaten för en medelstor bana med rumsuppsättning 2. 

När det kommer till tidseffektiviteten genereras små banor snabbt, medan större banor tar 

lite längre tid. I Figur 34 visas medeltiden för genereringen av de tre olika banstorlekarna 

med rumsuppsättning 1. 



 35 

 

Figur 34 Medeltiden för Shortest path att generera tre olika stora banor med 
rumsuppsättning 1. 

Figur 34 visar att tiden det tar att generera en bana ökar med lite mer än tio gånger när 

banstorleken fördubblas från 20 till 40 rum. När banstorleken i nästa steg fördubblas 

ytterligare än gång tar det cirka 14 gånger så lång tid att generera en bana med Shortest path. 

Slutligen så visar Figur 32 och Figur 33 att vid skapandet av en medelstor bana avviker det 

lägsta värdet för antal rum med cirka 50 % från medianvärdet. Det övre värdet har dock en 

lite mer oregelbunden avvikelse och för en medelstor bana vid en körning genererades en 

bana med 92 rum vilket är en avvikelse på 130 %. Samma mönster förekommer även för de 

andra banstorlekarna där avvikelsen för de minsta banorna hamnar på cirka 50 % från 

medianvärdet medan de generade banor som har innehållit flest rum har haft en betydligt 

högre avvikelse. 

Ett urval av genererade banor i olika storlekar visas i Figur 35. Strukturmässigt skiljer sig 

banorna en del från varandra även om banorna tenderar att bli mer strömlinjeformade när 

de växer i storlek. De flesta banorna har endast en väg från start till mål, med vissa 

förgreningar som leder till återvändsgränder. 
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Figur 35 Den översta raden visar tre små banor, mittenraden visar tre 
medelstora banor och den nedersta raden visar tre stora banor. 

5.1.3 Evolutionär algoritm 

Precis som för Shortest path fungerar endast rumsuppsättning 1 och 2 hos den evolutionära 

algoritmen och därför är det endast dessa två som har använts under testerna.  

Precis som för de andra två algoritmerna verkar valet av rumsuppsättning ha ytterst liten 

påverkan på tidsåtgången samt antalet rum. Att generera en medelstor bana tar lite drygt 23 

sekunder vid användandet av både rumsuppsättning 1 och 2 medan antalet rum ligger 

mellan cirka 40 och 50 för båda. Även här syns en tydlig skillnad på variationsvärdet då 

detta är högre när en större rumsuppsättning används, se Figur 36 och Figur 37. 
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Figur 36 Mätresultaten för en medelstor bana med rumsuppsättning 1. 

 

Figur 37 Mätresultaten för en medelstor bana med rumsuppsättning 2. 

När det kommer till tidseffektiviteten hos den evolutionära algoritmen tar det betydligt 

längre tid för den att skapa de banstorlekar som har använts i testerna än de andra två 

algoritmerna, se Figur 38. 
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Figur 38 Medeltiden för den evolutionära algoritmen att generera tre olika stora 
banor med rumsuppsättning 1. 

Figur 38 visar att när antalet rum går från 20 till 40 tar det lite mindre än tre gånger så lång 

tid för en bana att genereras. När antalet rum sedan växer till 80 tar det lite mer än tre 

gånger så lång tid jämfört med att generera en medelstor bana med 40 rum. 

Slutligen så visar Figur 36 och Figur 37 att för en medelstor bana varierar antalet rum på de 

genererade banorna mellan 37 och 54 rum och att i 50 % av körnigarna innehöll banorna 

mellan 43 och 47 rum. Medianvärdet ligger således en bit över det önskade antalet rum och 

avvikelsen är mycket högre uppåt än vad den är nedåt. Detta stämmer även för de små 

banorna, men när de kommer till de stora banorna ligger medianvärdet istället en bit under 

80 och avvikelsen är högre nedåt än vad den är uppåt. 

Några exempel på genererade banor visas i Figur 39. Banorna påminner ganska mycket om 

varandra och rent strukturmässigt är det inte så stor skillnad. Samtliga rum på banorna har 

en hög förgreningsfaktor och det finns i de flesta fall flera vägar mellan de olika rummen. 
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Figur 39 Den översta raden visar tre små banor, mittenraden visar tre 
medelstora banor och den nedersta raden visar tre stora banor. 

5.2 Analys och slutsatser 

Inledningsvis är det intressant att påpeka hur rumsuppsättningarna i stort sett har identisk 

påverkan hos de olika algoritmerna. Ingen av algoritmerna påvisar några tecken på att de 

skulle bli långsammare när fler rum används och antalet rum på de banor som genereras är 

även det i stort sett oförändrat när rumsuppsättningen har varierats. Det enda värdet som 

påverkades av val av rumsuppsättning var variationsvärdet inom en enskild bana. Detta är 

dock naturligt eftersom ju fler unika rum en uppsättning innehåller desto mindre chans är 

det att flera likadana rum ska instansieras på en bana. Det går även att se att för de stora 

banorna var det i stort sett omöjligt för algoritmerna att få ett variationsvärde över 0 när 

rumsuppsättning 1 användes. Detta har en logisk förklaring eftersom att dessa banor hade en 

median på runt 80 rum för alla tre algoritmer och rumsuppsättning 1 endast består av 30 

olika rum. Därmed finns det helt enkelt inte tillräckligt många olika rum i de flesta fallen för 

att få en varierad bana. 

5.2.1 Tidseffektivitet 

Rumsvariationen kommer presenteras mer ingående i kapitel 5.2.3. I detta kapitel skiftas 

fokus till tidseffektivitet. Om endast medeltiden för de olika algoritmerna att generera en 

bana jämförs är BSP den algoritm som för varje storlek presterar bäst resultat, Shortest path 

den algoritm som kommer tvåa och den evolutionära algoritmen tar klart längst tid, se Figur 

40. 
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Figur 40 En sammanställning av medeltiderna för de olika banstorlekarna och 
algoritmerna. 

Det andra intressanta attributet rörande tid hos algoritmerna är tidskomplexiteten och hur 

tidsåtgången ändras när antalet rum fördubblas. Här är det BSP-algoritmen som växer 

snabbast medan den evolutionära växer långsammast, alltså tvärtom mot hur de presterar 

när det kommer till tiden att generera de olika banstorlekarna. I och med detta är det rimligt 

att tro att i takt med att banorna blir större kommer resultaten gå mot att BSP-algoritmen 

presterar sämre och sämre medan den evolutionära presterar bättre och bättre, i förhållande 

till varandra. 

I metodbeskrivningen lyftes ett problem med att analysera tidseffektiviteten hos 

algoritmerna fram, nämligen att de exakta tiderna är ointressanta så länge som de är lägre 

än en viss maxgräns för hur lång tid en spelare är beredd att vänta på att en bana ska 

genereras. Denna gräns kan vara ganska svårdefinierad eftersom den dels skiljer sig från 

spelare till spelare, men också för att det inte finns något universalt mått att gå på. Dessutom 

kan olika långa laddningstider vara acceptabla beroende på hur stora banor som genereras 

och hur innehållsrika de är. Till exempel skulle det kunna vara okej att vänta upp till en 

minut för att ladda en bana som sedan skulle kunna spelas i flera timmar medan det 

förmodligen inte skulle vara acceptabelt att vänta i en minut för att spela en bana som varar i 

30 sekunder. Med detta i åtanke går det att dra slutsatsen att BSP-algoritmen ligger klart 

under gränsen för vad som är en acceptabel väntetid. Medeltiden för att generera en stor 

bana med cirka 80 rum låg på 0.04 sekunder vilket är oerhört snabbt jämfört med de andra 
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algoritmerna. Även om tidskomplexiteten växte något snabbare än en linjär ökning kommer 

betydligt större banor förmodligen att kunna skapas på en acceptabel tid. Något som inte får 

glömmas bort i detta sammanhang är det faktum att algoritmen inte alltid lyckas och 

genereringsprocessen kan behöva startas om ett flertal gånger, oändligt många i teorin, 

innan en fungerande bana kan presenteras. Hur ofta algoritmen misslyckas ökar i takt med 

att banorna blir större eftersom det då uppstår fler fall och detta innebär förmodligen att det 

finns en begränsning för hur stora banor BSP kan skapa. Var denna begränsning ligger är 

svårt att förutse men förmodligen krävs det betydligt större banor än de som använts i det 

här arbetet innan den nås. 

Även Shortest path genererar banor tillräckligt snabbt för att väntetiden ska vara acceptabel, 

i alla fall för de två minsta banstorlekarna. Medeltiden för att generera en medelstor bana låg 

på 0.453 sekunder och detta måste ses som tillräckligt snabbt. När det kommer till den stora 

banan så hamnar den i den svårdefinierade zonen för var gränsen går. 6.355 sekunder, som 

var medeltiden för att generera en stor bana, är visserligen ganska länge men samtidigt tar 

det ganska lång tid att spela igenom en bana som innehåller runt 80 rum och förmodligen 

skulle en spelare tycka att det var en acceptabel väntetid. 

När det kommer till den evolutionära algoritmen börjar tidsåtgången komma upp i betydligt 

högre värden och förmodligen har gränsen för hur länge en spelare vill vänta blivit nådd. Det 

tar i genomsnitt nästan 8 sekunder för den evolutionära algoritmen att generera en liten 

bana med cirka 20 rum och det känns som för lång tid. Framförallt för de större banorna där 

medeltiden ligger på 23.04 samt 78.093 sekunder för en medelstor respektive stor bana. Det 

enda fallet där dessa tider möjligtvis skulle kunna ses som acceptabla är om banorna som 

genereras är så pass mycket bättre än de banor som de andra två algoritmerna genererar. 

Ytterligare analys om tidseffektiviteten sker i kapitel 5.2.4 efter att banornas kvalitet har 

analyserats. 

 

5.2.2 Antal rum 

Nästa kriterium var antal rum och här skiljer sig resultatet ganska mycket mellan 

algoritmerna. BSP och Shortest path är de två algoritmer där antalet rum skiljer sig mest 

från bana till bana. Båda algoritmerna har en avvikelse på cirka 50 % från medianvärdet. 

Shortest path har dock fler fall då den genererar banor med betydligt fler rum än 

medianvärdet. Vid en körning genererades till exempel en bana med 141 rum vilket är en 

avvikelse med mer än 75 %. Vad detta innebär i praktiken är att de banor som genereras 

skiljer sig en hel del från varandra, vilket tydligt syns i Figur 31 och Figur 35. Om detta är en 

positiv eller negativ egenskap hos de båda algoritmerna kan diskuteras. Å ena sidan bidrar 

det till en större variation om en spelare ska spela igenom samma område i ett spel flera 

gånger, men å andra sidan kan det vara svårt att inse att de ska representerar samma 

område om skillnaderna är för stora. Som exempel så skiljer sig antalet rum på de små 

banorna som BSP genererar mellan 8 och 30, och det kan vara svårt att på ett övertygande 

sätt påvisa att de båda banorna ändå representerar samma område. Dock ska det nämnas att 

både BSP och Shortest path i de flesta fallen genererar banor där antalet rum ligger 

förhållandevis nära det värde som representerar de olika banstorlekarna. Det som kan sägas 

om de två algoritmerna ur en speldesigners perspektiv är att de inte är speciellt styrda. Om 

en designer väljer att använda någon av dessa algoritmer i ett spel får den vara beredd på att 
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det blir en stor spridning av banornas storlek och att det är svårt att förutse hur stor en 

genererad bana kommer att bli på förhand. 

Den evolutionära algoritmen skiljer sig en del från de övriga två algoritmerna där 

spridningen av antal rum är betydligt mindre och mer koncentrerad runt medianvärdet. 

Detta får effekten att den kan ses som ganska styrd och en speldesigner som bestämmer en 

ungefärlig banstorlek kan vara säker på att banan kommer vara ungefär så stor, vilket som 

sagt inte är fallet med de andra två algoritmerna. När det kommer till variationen från bana 

till bana får detta effekten att den inte blir lika stor som för de andra två algoritmerna. 

Återigen finns det både fördelar och nackdelar med detta. Det blir uppenbarligen mindre 

variation mellan två banor, men samtidigt är det enklare att se att banorna representerar 

samma område. 

5.2.3 Variation 

Det sista kriteriet var variation och om variationsvärdena jämförs mellan de olika 

algoritmerna visar det att alla tre algoritmerna presterar ungefär lika bra vid genereringen av 

små banor. Den evolutionära har ett något högre medianvärde än övriga två, men BSP har 

ett högre bästa fall. För att på något sätt ta fram en algoritm som är bättre än övriga två så 

innehåller lådan i lådagrammet för den evolutionära högre värden, vilket innebär att i det 

genomsnittliga fallet presterar den något bättre. 

Resultaten för de medelstora banorna visar återigen inga stora skillnader mellan de tre 

algoritmerna. För rumsuppsättning 1 är det små skillnader medan det återigen går att se 

vissa fördelar hos den evolutionära när rumsuppsättning 2 används. Den största skillnaden 

här är att den evolutionära aldrig har under 0 i variationsvärde, vilket de andra två 

algoritmerna har några gånger, samtidigt som lådan i lådagrammet återigen har högre 

värden. 

Slutligen, för de stora banorna, är det ännu en gång inga större skillnader mellan 

algoritmerna när rumsuppsättning 1 används. Anledningen till detta har redan nämnts då 

det helt enkelt inte finns tillräckligt med rum att välja på för att prestera ett bra resultat. När 

rumsuppsättning 2 används finns det dock en algoritm som är betydligt bättre än de andra 

två och det är den evolutionära. BSP och Shortest path presterar ganska lika och vid cirka 50 

% av fallen hamnar variationsvärdet under noll och de flesta värdena ligger mellan -0.1 och 

0.1. Hos den evolutionära däremot hamnade variationsvärdet endast under noll vid ett 

tillfälle och de flesta värdena ligger mellan 0.1 och 0.2. 

Sammanfattningsvis för det interna variationsvärdet på banorna så presterar algoritmerna 

ganska lika på små och medelstora banor medan den evolutionära presterar klart bättre på 

större banor. Detta beror förmodligen på det fitnessvärde som används hos den evolutionära 

där en komponent i fitnessvärdet baseras på variationen av rum. Dock skulle ett liknande 

resultat kunna åstadkommas hos de andra två algoritmerna om en rumspool 

implementerades. En rumspool skulle fungera på så sätt att varje gång ett rum instansieras 

tas den rumstypen bort från poolen och kan sedan inte väljas igen för än alla rum har blivit 

valda. På så sätt skulle alla banor alltid få en så hög variation som möjligt. 

5.2.4 Slutlig analys 

Ett av målen med arbetet var att komma fram till hur lämpliga de tre algoritmerna är för 

rumsbaserad bangenerering online. Den huvudsakliga utvärderingspunken var 
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tidseffektivitet och där är BSP en klar vinnare medan den evolutionära algoritmen hamnar 

långt efter. Det andra kriteriet var variation och där är det lite svårare att utse en vinnare. 

Den evolutionära algoritmen presterar visserligen bäst resultat vid mätningen av 

variationsvärdet men som det påpekades i stycket ovan skulle en rumspool kunna 

implementeras och då skulle alla algoritmerna prestera lika bra på den punkten. Vad gäller 

spridningen av antalet rum på de banor som algoritmerna genererar så visade BSP och 

Shortest path upp liknande resultat med en ganska stor spridning medan den evolutionära 

var mer konsekvent. Vilket av dessa två fenomen som är bäst har redan diskuterats och det 

beror helt enkelt på vad som efterfrågas. Något som inte har nämnts än, men som ändå är 

viktigt att tillägga, är att samtliga algoritmer endast genererar banor där alla rum går att nå, 

varje gång. Med dessa resultat i åtanke är det därför logiskt att utse BSP till den bästa 

algoritmen eftersom den är snabbast, har stor variation från bana till bana och skulle kunna 

generera banor med optimal intern variation om en rumspool implementerades. Det skulle 

trots detta ändå vara intressant att göra en lite mer abstrakt analys om vilken som är den 

bästa banan eftersom det, precis som det nämndes i metodbeskrivningen, är svårt att hitta 

ett värde som avgör hur bra en bana är. 

Om sammanställningarna av de genererade banorna för de olika algoritmerna som visas i 

Figur 31, Figur 35 och Figur 39 studeras syns det till exempel att banorna som den 

evolutionära algoritmen genererar är ganska lika varandra sett till rumsplacering. Det är 

dock oklart om en spelare skulle upptäcka det på lite större banor där rumstyperna varierar 

från gång till gång, men det kan ändå vara bra att ha i åtanke. Ett annat exempel är att de 

stora banorna som BSP genererar tenderar att ha långa korridorer på vissa ställen. Om dessa 

banor skulle användas i ett spel finns det risk för att dessa korridorer skulle bli enformiga 

och långtråkiga att ta sig igenom. Därför är BSP förmodligen mer lämpad att använda i spel 

med lite mindre banor eftersom detta fenomen knappt uppstår alls i de små och medelstora 

banorna. När det kommer till Shortest path så är det den algoritm som har minst brister, 

rent utseendemässigt. De banor som genereras skiljer sig ganska mycket från varandra och 

eftersom inga korridorer används förekommer inte de transportsträckor som uppstår hos de 

banor som BSP genererar. Om något negativt med Shortest path ska nämnas är det att 

banorna ibland blir linjära och det finns få alternativa vägar. Detta skulle förmodligen lösas 

om sannolikheten, som avgör om ett rum ska sparas kvar eller inte, höjs en aning. Dock 

skulle ett annat problem uppstå och det är att banorna skulle innehålla betydligt fler rum än 

vad som specificeras. 

Med stöd av ovanstående analys dras slutsatsen att de bäst lämpade algoritmerna för 

rumsbaserad bangenerering online är BSP och Shortest path. Vilken av dem som bör 

användas beror på vilken typ av spel det handlar om och vilket speltempo spelskaparna vill 

att spelet ska ha, då BSP genererar banor med några täta kluster av rum och några 

transportsträckor där det mest är korridorer medan Shortest path har en mer konsekvent 

rumstäthet. 
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6 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet presenteras först en sammanfattning av rapportens innehåll från 

frågeställningen till de analyser och slutsatser som gjordes efter att ha genomfört 

utvärderingen. Sedan följer en större diskussion om arbetets resultat, alternativa 

användningsområden, forskningsetik samt arbetets påverkan på samhället. Slutligen 

presenteras några förslag på hur arbetet skulle kunna utvecklas i framtiden. 

6.1 Sammanfattning 

Målet med arbetet var att avgöra vilken av Binary Space Partitioning, Shortest path och en 

evolutionär algoritm som var den mest lämpade för rumsbaserad bangenerering baserat på 

tidseffektivitet och variationen på de banor som algoritmerna genererar. För att komma 

fram till detta krävdes två steg; implementation och utvärdering.  

Samtliga algoritmer implementerades med hjälp av Unity och alla banor skapas utifrån olika 

uppsättningar med fördefinierade rum, som också skapades i Unity. Samtliga algoritmer är 

baserade på tidigare kända algoritmer, men vissa modifikationer har gjorts på vissa ställen 

för att de ska fungera tillsammans med fördefinierade rum och Unitys förutsättningar. Själva 

utvärderingen utfördes sedan genom att varje algoritm kördes nio gånger med en 

konfiguration av tre olika banstorlekar och tre olika rumsuppsättningar. Varje kombination 

kördes 100 gånger och vid varje körning sparades tre värden undan; tidsåtgång, antal rum 

och ett variationsvärde som bestämdes utifrån hur många unika rum som en bana innehöll. 

Dessa värden sammanställdes sedan för att avgöra vilken av algoritmerna som presterade 

bäst. BSP var överlägset snabbast medan den evolutionära algoritmen hamnade långt efter 

de andra i tidsåtgång. Både BSP och Shortest path hade ganska stor spridning av antal rum 

mellan olika banor medan den evolutionära var mer förutsägbar. Variationsmässigt 

presterade algoritmerna ganska lika med en viss fördel för den evolutionära. Denna fördel 

skulle dock kunna annulleras om en rumspool implementerades för samtliga algoritmer. 

Efter att en analys av resultatet gjordes drogs slutsatsen att BSP och Shortest path var de två 

mest lämpliga algoritmerna att använda för rumsbaserad bangenerering online, och vilken 

av de två en spelskapare väljer att använda beror på vad denne har för specifika behov. 

6.2 Diskussion 

Rumsbaserad bangenerering är ett växande område och de spel som använt sig av det har 

varit framgångsrika. Trots detta används inte tekniken speciellt ofta. (Bidarra m.fl., 2013). 

Därför är det viktigt att forskningen inom detta område fortsätter och förhoppningsvis kan 

detta arbete bidra med att fler vågar ta hjälp av rumsbaserad bangenerering till sina spel.  

Huvudsyftet med arbetet var att ta reda på hur lämpade de berörda algoritmerna var för 

rumsbaserad bangenerering online. Resultatet av detta har redan diskuterats ingående och 

kommer därför inte tas upp igen. Något som dock kan vara intressant är att titta på andra 

användningsområden för algoritmerna. Den evolutionära algoritmen ansågs vara för 

långsam för att använda till bangenerering online, men den skulle fortfarande kunna vara 

användbar för bangenerering som sker offline. En av de stora fördelarna med en algoritm 

som är av typen generate-and-test är att det finns en viss försäkring om att en viss kvalitet 

kommer uppnås. Algoritmen skulle därför kunna användas för att generera banor till ett spel 
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i förväg. Som exempel skulle det kunna vara ett spel som ska innehålla 100 banor. Dessa 

banor kommer vara likadana varje gång som de spelas igenom. För en bandesigner skulle det 

förmodligen ta ganska lång tid att skapa dessa banor och i det sammanhanget skulle den 

evolutionära algoritmen generera banor snabbt. Den skulle då kunna generera 200 olika 

banor och sedan kan en speldesigner gå igenom alla och välja ut de 100 bästa som ska 

användas i spelet. Eftersom tidsåtgången inte längre är lika kritisk skulle även populationen 

och antalet generationer kunna ökas. Dessutom var det för detta ändamål som algoritmen 

skapades i det ursprungliga arbetet av Brown och Valtchanov (2012). 

Ett annat användningsområde för Shortest path och den evolutionära algoritmen skulle 

kunna vara generering av hus. De små banor som de båda algoritmerna generer påminner en 

del om hus i strukturen. Martins (2006) skapade en algoritm just för detta ändamål. Hans 

algoritm har vissa likheter med Shortest path och den evolutionära där samtliga är 

representerade av en graf där noderna representerar rum och kanterna att det finns en dörr 

mellan rummen. Syftet med Martins (2006) arbete var att ta fram en metod för att kunna 

generera stora städer där husen inte bara är texturer utan också har en interiör. Om 

genereringen av staden ska ske online är det inte lämpligt att använda den evolutionära 

eftersom det skulle ta för lång tid, men Shortest path skulle däremot fungera. Om dessa 

algoritmer skulle generera bättre hus än de som Martins (2006) skapat är svårt att veta, men 

det är ändå intressant att algoritmerna eventuellt skulle kunna användas till fler områden än 

bara generering av dungeons. 

Ett problem med ett arbete som detta är det inte helt går att säkerställa att utvärderingen ger 

ett korrekt resultat. Det är svårt att ha full kontroll över allting som Unity gör och i vissa fall 

är det svårt att avgöra vilka Unity-funktioner som är extra resurskrävande. Därför finns det 

en risk att en eller flera av algoritmerna utför operationer som tar extra lång tid för Unity att 

utföra och det skulle i så fall potentiellt kunna missgynna vissa algoritmer.  

Ett annat problem är att samtliga algoritmer som har implementerats har utgått från en 

generell beskrivning, men större delen av koden har skrivits för det här arbetet och inte av de 

som uppfann algoritmerna. Detta gör att det finns en risk att algoritmerna inte är optimalt 

implementerade och därmed ger ett missvisande resultat. När Brown och Valtchanov (2012) 

gjorde sina tester kunde de generera en bana med ett maxtak på 100 rum (värt att notera här 

är att de banor som verkligen genererades hade runt 50 rum) på cirka 30 sekunder. Detta är 

avsevärt snabbare än de tester som genomfördes under det här arbetet för den evolutionära 

algoritmen. Detta skulle kunna bero på att de har använt en effektivare implementation av 

algoritmen, men också att de använder ett enklare grafikbibliotek för skapandet av banorna. 

Förhoppningsvis har detta inte gett en allt för missvisande bild av vilken av algoritmerna 

som är bäst då 30 sekunder även det hade varit avsevärt långsammare än de övriga två 

algoritmerna, och i slutändan var det ganska stora steg i tidsskillnad mellan de olika 

algoritmerna så förhoppningsvis har inte Unity påverkat resultatet för mycket heller. 

Något annat som inte har nämnts i rapporten är det tidspålägg till bangenereringen som 

kommer att tillkomma om någon av algoritmerna skulle användas i ett riktigt spel. I de tester 

som har utförts för det här arbetet har endast enkla rum använts med få detaljer och 

enfärgade texturer. Rum som skulle användas i ett riktigt spel skulle med stor sannolikhet 

innehålla betydligt fler detaljer så som extra objekt, olika effekter och mer avancerade 

texturer. Att instansiera sådana rum skulle således ta längre tid än de enklare rummen som 

användes till testerna. Detta har ingen påverkan på jämförelsen mellan algoritmerna 
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eftersom varje algoritm bara instansierar rum vid ett tillfälle och om testerna skulle köras 

igen fast med mer avancerade rum i uppsättningarna skulle BSP fortfarande vara den 

snabbaste algoritmen. Dock blir det ett litet problem i diskussionen kring huruvida en 

algoritm är snabb nog för att användas i ett spel där banor ska genereras online. BSP hade 

fortfarande varit det eftersom den är så oerhört snabb, men när det kommer till Shortest 

path är det lite svårare att avgöra. En stor bana behövde till exempel 6.355 sekunder i 

genomsnitt för att generera en bana. I analysen drogs slutsatsen att det var tillräckligt snabbt 

för att en spelare skulle orka vänta med tanke på storleken på banan som genererades. Det 

var dock på gränsen till vad som skulle kunna anses vara för lång tid och om mer avancerade 

rum skulle användas är det möjligt att algoritmen skulle bli så pass mycket långsammare att 

den inte längre anses vara snabb nog. Detta är förstås ett ganska stort problem eftersom det 

försvårar möjligheten att besvara frågeställningen. Tyvärr går det inte att göra så mycket åt 

det problemet, i alla fall inte inom ramarna för detta projekt. 

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Spelberoende (Young, 2009) har varit ett växande problem under de senaste åren och det är 

i de flesta fall i samband med rollspelsspelande som problemet uppstår. Störst är problemet 

bland barn och tonåringar. Anledningen till att beroendet uppstår är bland annat det faktum 

att spelet aldrig tar slut och att det hela tiden går att göra sin karaktär starkare (Young, 

2009). De algoritmer för att automatiskt generera banor som det här arbetet har presenterat 

har sin främsta tillämpning inom rollspel, även om de också skulle kunna användas till 

andra typer av spel. Till exempel så används Shortest path redan i rollspelet Path of Exile. 

Det som Young (2009) nämner om att rollspel aldrig tar slut och att det hela tiden går att 

spela vidare skulle kunna ses som en koppling till detta arbete. När PCG används i ett spel 

ökar oftast variationen och om en spelare får en ny bana genererad varje gång den spelar 

igenom ett område där den redan har varit så borde det leda till att spelaren inte tröttnar på 

spelet lika snabbt. Detta skulle alltså kunna bidra till att en spelare blir beroende av ett spel.  

Griffiths, Meerkerk, Schoenmakers, Van De Mheen & Van Rooij (2010) anser att 

spelutvecklare borde ta större ansvar för detta och arbeta för att förhindra spelberoende. I 

och med att det kan ses som att det här arbetet bidrar till spelberoendet går det alltså hävda 

att det har en negativ påverkan på samhället. Därför går det att fråga sig om det är etiskt 

korrekt att publicera ett arbete som kan ha negativa effekter på samhället. För att avgöra det 

måste de negativa effekterna ställas mot de positiva. Enligt Bidarra m.fl. (2013) har flera spel 

som använt sig av rumsbaserad bangenerering varit framgångsrika, men ändå har tekniken 

inte fått sitt stora genombrott. Ett av målen med det här arbetet var att bidra med forskning 

till ämnet för att dels göra så att fler spelskapare vill använda sig av rumsbaserad 

bangenerering men också PCG-tekniker i allmänhet. Den samhälleliga nytta som detta 

arbete bidrar med är alltså en grund för spelskapare som är intresserade av att utnyttja PCG 

för sina spel, i det här fallet i form av bangenerering. Utöver det finns det inte så stor 

samhällelig nytta hos arbetet.  

För att återgå till frågan om det är etiskt korrekt att publicera ett arbete som skulle kunna 

bidra till spelberoende är det svårt att ge ett bra svar. Är nyttan med arbetet större än den 

skada som det kan orsaka? Svaret på den frågan är förmodligen olika beroende på vem den 

ställs till. Det som kan sägas är dock att spelutvecklare kan vidta andra åtgärder för att 

minska risken för spelberoende. Att inte skapa spel som uppmuntrar spelare att fortsätta 

spela behöver inte vara den enda lösningen. Griffiths m.fl. (2010) föreslår till exempel att 

spel borde innehålla fler varningstexter som informerar om spelberoende och även att 
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spelares speltid ska mätas genom spelet och om en spelare flaggas för att spela för mycket så 

ska kontakt tas med denna och information om hjälp ska ges. På så sätt går det fortfarande 

att skapa spel som är beroendeframkallande så länge som spelutvecklare tar sitt ansvar för 

att informera om riskerna. 

6.3 Framtida arbete 

En intressant fortsättning på arbetet hade varit att generera banor av fler storlekar för att få 

en tydligare bild av hur tidskomplexiteten för algoritmerna ser ut. Att antalet banstorlekar 

begränsades till tre var för att det var det minsta antal som skulle ge en kurva över 

tidsåtgången och om fler banstorlekar hade använts hade det inte hunnits med att 

utvärderats inom projektets ramar. Tyvärr så är tre olika banstorlekar för få för att det ska gå 

att få en tydlig bild av vad som händer med tidsåtgången när banorna växer. Därför hade det 

varit intressant att generera ännu större banor för att se hur det påverkar algoritmernas 

exekveringstid. 

Något annat som också hade varit intressant hade varit att använda betydligt större 

rumsuppsättningar. De rumsuppsättningar som användes påverkade inte resultaten av 

utvärderingarna och det skulle vara intressant att ta reda på om detta stämmer även för 

rumsuppsättningar med upp mot 1000 rum. 

Om arbetet skulle fortsätta under en längre tid skulle det vara intressant att skapa ett enkelt 

spel där de olika algoritmerna används för att generera banor. Testpersoner skulle sedan 

kunna spela igenom spelet tre gånger, en gång för varje algoritm, och svara på frågor om hur 

de upplevde spelet, bandesignen och om väntetiderna var acceptabla. Detta skulle ge en 

bättre bild av vilken som är den bästa algoritmen då de mätvärden som användes i det 

nuvarande arbetet inte gav ett perfekt svar. Det skulle också lösa det problem som 

diskuterades tidigare i rapporten gällande att de enkla rum som användes i 

rumsuppsättningarna kan ge en missvisande bild av hur lång tid det egentligen skulle ta att 

generera en bana. 

En annan fortsättningsidé skulle vara att flera olika spel av olika genrer skapas. Då skulle det 

även vara möjligt att avgöra för vilka sorters spel som de olika algoritmerna är lämpliga. 

Detta skulle givetvis bli ett väldigt stort projekt och skulle kräva många personer från olika 

discipliner inom spelutveckling för att utföra. 



 48 

Referenser 

Arnold, K., Toy, M. & Wichman, G. (1980) Rogue (Version: 1.0) [Datorprogram]. 

Bell, I. & Braben, D. (1984) Elite (Version: 1.0) [Datorprogram]. Acornsoft. 

Bevilacqua, F., Carli, D.M.D., d'Ornellas, M.C. & Pozzer, C.T. (2011) A survey of procedural 

content generation techniques suitable to game development. Games and Digital 

Entertainment (SBGAMES), 2011 Brazilian Symposium on. Salvador, Brasilien. s. 26-35. 

Bidarra, R., Groenewegen, S., Jan de Kraker, K., Smelik, R. & Tutenel, T. (2009) A survey of 

procedural methods for terrain modelling. Proceedings of the CASA Workshop on 3D 

Advanced Media In Gaming And Simulation. Amsterdam, Nederländerna. 

Bidarra, R., Lopes, R. & van der Linden, R. (2013) Procedural generation of dungeons. 

Computational Intelligence and AI in Games, IEEE Transactions on. PP (99), s. 1-22. 

Blizzard Entertainment (2012) Diablo III (Version 1.0) [Datorprogram]. Blizzard 

Entertainment. 

Blizzard North (1996) Diablo (Version: 1.0) [Datorprogram]. Blizzard Entertainment. 

Brown, J. & Valtchanov, V. (2012) Evolving dungeon crawler levels with relative placement. 

C3S2E '12 Proceedings of the Fifth International C* Conference on Computer Science 

and Software Engineering. New York, NY, USA, ACM. s. 27-35. 

Browne, C., Stanley, K., Togelius, J. & Yannakakis, G. (2011) Search-based procedural 

content generation: A taxanomy and survey. Computational Intelligence and AI in 

Games, IEEE Transactions on. 3 (3), s. 172-186. 

Firaxis Games (2010) Sid Meier's Civilization V (Version: 1.0.3.144) [Datorprogram]. 2K 

Games. 

Gearbox Software (2009) Borderlands (Version: 1.0) [Datorprogram]. 2K Games. 

Griffiths, M., Meerkerk, G., Schoenmakers, T.M., Van De Mheen, D. & Van Rooij, A.J. (2010) 

Video game addiction and social responsibility. Addiction Research and Theory. 18(5), s. 

489-493. 

Grinding Gear Games (2011) Path of Exile - Random level generation presentation. [Video 

online] Tillgänglig på Internet: https://www.youtube.com/watch?v=GcM9Ynfzll0 

[Hämtad Januari 21, 2014 ]. 

Grinding Gear Games (2013) Path of Exile (Version: 1.0.6b) [Datorprogram]. Grinding Gear 

Games. 

Kastbjerg, E., Schedl, D., Togelius, J. & Yannakakis, G. (2011) What is procedural content 

generation? Mario on the borderline. PCGames '11: Proceedings of the 2nd International 

Workshop on Procedural Content Generation in Games. New York, NY, USA, ACM.  

Kendrick, J. S., Parker, R. A. & Williamson, D. F. (1989) The box plot: Visual method to 

interpret data. Annals of Internal Medicine. 110(11), s. 916-921. 



 49 

Liapis, A., Shaker, N. & Togelius, J. (2014) Procedurel content generation in games: A 

textbook and an onverview of current research. Opublicerat manuskript. Springer. 

Martin, J. (2006). Procedural house generation: A method for dynamically generating floor 

plans. Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. s. 1-2. 

Mitchell, M. (1999) An introduction to genetic algorithms. Cambridge, MA: MIT Press. 

Mojang (2011) Minecraft (Version: 1.0) [Datorprogram]. Mojang. 

Remo, C. (2008) MIGS: Far cry 2’s guay on the importance of procedural content. 

Gamasutra. Tillgänglig på Internet: http://www.gamasutra.com/php-

bin/news_index.php?story=21165 [Hämtad Maj 14, 2014]. 

Runic Games ( 2009) Torchlight (Version: 1.0) [Datorprogram]. Runic Games. 

Weiss, M. A. (2006) Data structures and algorithm analysis in c++. Tredje upplagan. 

Florida International University: Pearson. 

Young, K. (2009) Understanding online gaming addiction and treatment issues for 

adolescents. The American Journal of Family Therapy. 37(5), s. 355-372. 



 I 

Appendix A -  Testresultat 

 
 

 
 



 II 

 
 

 
 



 III 

 
 

 
 



 IV 

 
 

 
 



 V 

 
 

 
 



 VI 

 
 

 
 



 VII 

 
 

 
 



 VIII 

 
 

 
 



 IX 

 
 

 
 



 X 

 
 

 
 



 XI 

 


