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Sammanfattning
Procedurell generering innebär att innehåll genereras automatiskt istället för att skapas för
hand. En form av procedurell generering är att inte bara generera innehåll en gång, utan
även  fortsätta  uppdatera  innehållet  allteftersom  tiden  går.  Ett  intressant
användningsområde  för  detta  är  artificiella  ekosystem,  där  växtligheten  hela  tiden
uppdateras dynamiskt baserat på förhållandena i världen. Detta kan skapa mer variation och
dynamik  i  dataspelsvärldar  men  kan  också  användas  för  att  skapa  spel  med  fokus  på
ekosystemet,  exempelvis  med ett pedagogiskt  syfte.  Målet  med detta arbete är  därför att
utveckla  en  modell  för  simulering  av  artificiella  ekosystem  i  dataspel,  där  systemet
uppdateras  dynamiskt.  Arbetet  utvärderas  genom  mätning  av  modellens  tids-  och
minneseffektivitet, samt en diskussion kring vilken nivå av realism den uppehåller.

Utvärderingen visar att modellen kan behöva anpassas till lokala behov, men att den ur ett
generellt perspektiv anses vara rimlig som grund för ett artificiellt ekosystem i ett dataspel.

Nyckelord: Artificiellt ekosystem, växtlighet, procedurell generering, dynamisk miljö
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1 Introduktion

Dagens dataspel innehåller allt mer innehåll i form av exempelvis större spelvärldar och fler
och mer detaljerade spelobjekt. Någon måste även skapa detta innehåll, och tiden det tar att
göra detta för hand ökar proportionellt med mängden innehåll som ska skapas. En potentiell
lösning på detta problem är att istället för att skapa innehåll för hand designa algoritmer
som  automatiskt  genererar  innehåll,  en  ide  som  kallas  Procedural  Content  Generation
(PCG). Genom att använda PCG kan en stor mängd innehåll skapas samtidigt som detaljer
inte  måste  skapas  för  hand,  en egenskap som dels  kan ta  arbetsbelastning från de som
annars fått tillverka innehåll för hand, men även kan användas för att skapa extra dynamik i
dataspel genom att generera en ny spelvärld vid varje spelomgång. Det kanske mest kända
exemplet  på detta är  Minecraft  (Mojang,  2013) där  PCG används för att  generera en ny
spelvärd vid varje ny spelomgång. Något som i sammanhanget är intressant är att ta PCG ett
steg längre, där innehåll inte bara genereras vid varje ny spelomgång utan även fortsätter
genereras  under  körning  för  att  åstadkomma  en  spelvärld  som  ständigt  förändras  och
utvecklas.  Detta  kan användas i  olika scenarion för  att  se  till  att  spelvärlden känns mer
levande eller att det alltid finns nytt innehåll för spelare att uppleva. En specifik användning
som är intressant är simulering av ekosystem där vegetation och tänkbart även djurliv hela
tiden utvecklas  baserat  på sin omgivning.  Utöver att  detta kan generera spelvärldar som
känns mer levande kan det även, om en viss nivå av realism upphålls, användas för att lära
spelaren om ekosystemet. 

I  detta  arbete  har  en  realtidssimulering  av  ett  växtbaserat  ekosystem  skapats.  Arbetets
grundläggande syfte har varit att undersöka hur detta system kan användas i dataspel – hur
stora system går det att hantera med en viss mängd resurser och på hur stor detaljnivå kan
simuleringen köras? Målet har även varit att simuleringen ska kunna användas i pedagogiskt
syfte,  vilket  ställer  krav  på att  en viss  nivå av  realism upphålls.  Arbetet  har  utvärderats
genom en analys av simuleringens tids- och minneseffektivitet samt en diskussion kring hur
realistisk simuleringen är.

Utvärderingen visar att modellen kan behöva anpassas till lokala behov, men att den ur ett
generellt perspektiv anses vara rimlig som grund för ett artificiellt ekosystem i ett dataspel.
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2 Bakgrund

Det centrala begreppet i detta arbete är ekosystemet, och en definition samt en övergripande
presentation ges därför i kapitel 2.1 nedan. Ett relaterat område till ekosystemssimulering är
Procedural Content Generation (PCG), som presenteras i kapitel 2.2. Hur de två relaterar till
varandra och hur PCG kan användas för ekosystemssimulering diskuteras sedan i kapitel
2.3.

2.1 Ekosystemet
Ett ekosystem kan beskrivas som en gemenskap mellan dels olika levande organismer, men
också  gemenskapen mellan  dessa  levande  organismer  och  deras  icke-levande  omgivning
(Chapin III, Chapin, Matson, & Vitousek, 2011, s 380; Schulze, Beck, & Müller-Hohenstein,
2005,  s  400;  Tansley,  1935,  s  299).  De  levande  komponenterna,  kallade  biotiska
komponenter, består av allt som lever i form av exempelvis djur, växter, mikroorganismer
och de processer dessa organismer åstadkommer.  De icke-levande komponenterna, kallade
abiotiska komponenter, består i  sin tur av allting som inte är  biotiskt,  vilket  exempelvis
innefattar solljus, temperatur, tillgång till vatten och näring i marken. Det är de abiotiska
komponenterna  som avgör  vilka  biotiska  komponenter  som  ockuperar  ett  visst  område,
vilket  syns  om  den  växtlighet  som  ockuperar  olika  områden  på  jorden  kopplas  till  de
abiotiska faktorerna i området vilket presenteras övergripande av exempelvis Molles (2008,
pp.  21–43).  Områden  som  har  hög  temperatur  och  hög  tillgång  till  vatten  tenderar
exempelvis att ockuperas av tropisk regnskog, medans kallare och torrare områden istället
resulterar i exempelvis tundra. Figur 2.1.1 och figur 2.1.2 nedan visar exempel på dessa två
landskapstyper, eller biom (Molles, 2008, p. 14), och skillnaden på växtlighet är tydlig.
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Figur 2.1.1: Exempel på regnskog (Schoch, 2005)



Även om de biotiska komponenterna till största del bestäms av de abiotiska förhållandena i
området så påverkar de biotiska komponenterna även varandra internt, inte minst genom
konkurrens om olika typer av resurser. Ett exempel på detta är två djurarter som båda äter
samma växtart, där de då konkurrerar med varandra om mat. Andra exempel ges i Molles
(2008, pp. 299–300) i form av exempelvis djur som slåss om territorium och växter som
konkurrerar om vatten och näring i marken. Utöver detta är solljus en viktig energikälla för
växter,  vilket  resulterar  i  en  viss  konkurrens  om  solljus  -  ett  träd  som  växer  högre  än
kringliggande  träd  i  en  skog  kan  absorbera  mer  ljus  men  detta  resulterar  även  i  att
kringliggande träd blockeras och får tillgång till mindre ljus.

Relevant i sammanhanget är att det, som antyds av  Schulze m.fl. (2005, s 400), inte finns
några bestämda gränser för ekosystem. Tansley (1935, s 299) är inne på samma spår då han
hävdar att allt från hela universum ner till enskilda atomer kan ses som separata ekosystem.
Vad ett ekosystem begränsas till bestäms ofta av vad det är som undersöks och kan bestå av
en flaska  (“Thriving since 1960, my garden in a bottle,” 2013), en sjö,  en skog eller hela
jorden. Olika biom resulterar dock i naturliga gränser där de abiotiska faktorerna förändras
mycket vilket ger upphov till landområden som karakteriseras av olika förhållanden och som
har typiska växt- och djurliv, och det kan därför vara passande att sätta en begränsning här
och betrakta olika biom som olika ekosystem.

Centrala delar av ekosystemet är här alltså abiotiska komponenter, de olika biom dessa ger
upphov till, de biotiska komponenter som ockuperar olika biom samt de interaktioner som
sker mellan olika biotiska komponenter i ett område.

2.2 Procedural Content Generation (PCG)
Ett område som är relaterat till simulering av ekosystem är Procedural Content Generation
(PCG).
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Figur 2.1.2: Exempel på tundra (Grobe, 2007)



2.2.1 Vad är PCG?
En exakt definition av PCG är svår att ge då definitionerna varierar lite beroende på vem som
talar. Smelik, Jan de Kraker, Groenewegen, Tutenel, & Bidarra (2009) säger följande om den
övergripande  idén  bakom  PCG:  ”The  philosophy  of  procedural  modelling  is,  instead  of
designing  content  by  hand,  to  design  a  procedure  that  creates  content  automatically”.
Togelius,  Yannakakis,  Stanley,  & Browne (2011) hävdar,  på samma spår,  att  ”Procedural
content generation (PCG) refers to creating game content automatically, through algorithmic
means”. Den övergripande idén bakom PCG är alltså ganska bred och kan beskrivas som att
istället för att manuellt placera ut innehåll för hand designa en procedur, eller algoritm, som
gör  detta  automatiskt.  Användningsområdet  för  detta  är  ganska  brett,  men  vanliga
tillämpningsområden  är  exempelvis  automatisk  generering  av  terräng,  dialoger,  texturer
eller ljudeffekter (Togelius et al., 2011).

2.2.2 Fördelar med PCG
Togelius  m.fl.  (2011) listar  vad  de  anser  vara  de  tre  största  anledningarna  till  att
spelutvecklare  bör  vara intresserade av  PCG,  och det  är  främst  dessa som används som
motivation för användning av PCG i dataspel:

• Minnesanvändning. Genom att använda algoritmer för att skapa innehåll befrias
utvecklaren från att behöva spara en färdig version av det; vid behov kan algoritmen
köras och innehållet skapas. När innehållet sedan inte används längre kan det helt
enkelt raderas.

• Billigare än att  skapa innehåll  manuellt.  Att  skapa innehåll  manuellt  kan i
många  fall  ta  väldigt  mycket  tid,  och  att  istället  skriva  en  algoritm  som  skapar
innehållet automatiskt kan ibland vara fördelaktigt. Detta gäller speciellt i tillfällen
då innehållet som ska skapas är väldigt stort; medan en designer i många fall måste
forma hela innehållet i detalj skalar en algoritm ofta bra även till gigantiska storlekar.
Ett exempel på detta är  Minecraft (Mojang, 2013), som utspelar sig i en i praktiken
oändlig  värld  skapad  med  hjälp  av  PCG:  Att  bygga  denna  värld  för  hand  vore
praktiskt omöjligt.

• Möjliggör nya typer av spel. PCG öppnar för vad Togelius m.fl. (2011) kallar ”the
emergence of  completely  new types  of  games,  with game mechanics  built  around
content generation”,  där genererat innehåll är en central  del i  den grundläggande
spelmekaniken. Nytt innehåll kan exempelvis genereras vid varje körning av spelet
för att öka återspelningsvärdet, som i Minecraft (Mojang, 2013) som nämndes ovan.

En annan intressant styrka hos PCG, som även diskuteras av Stewart (1997), är att de flesta
föremål, både naturliga och de skapade av människan, innehar symmetriska egenskaper som
kan beskrivas matematiskt, vilket gör att det är teoretiskt möjligt att procedurellt generera
väldigt stora mängder innehåll i ett spel.

2.2.3 Begränsningar hos PCG
Även om PCG för med sig en del positiva effekter har metoden också en stor nackdel. Detta
är,  som  Smelik  m.fl.  (2009) belyser,  att  användare  har  ganska  liten  påverkan  på
genereringens utfall; i normalfallet kan ett antal parametrar för genereringen ändras för att
ändra algoritmens output på stor skala, men detaljkontroll är ofta omöjlig. Att exempelvis
flytta ett specifikt träd i  en terräng utan att  påverka resten av miljön är exempelvis  inte
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möjligt.  Detta  jämfört  med  en  manuellt  skapad  miljö  där  detaljplacering  av  föremål  är
möjligt i betydligt större utsträckning.

En annan begränsning hos PCG är att det i sin natur är svårt att applicera på innehåll som är
svårt att beskriva med matematiska mönster. Även om det, som nämndes ovan, är teoretiskt
möjligt att använda PCG för att skapa väldigt många olika typer av innehåll, är det inte alltid
det  är  fördelaktigt.  Vissa  föremål  innehar  ganska  komplexa  (om  än  symmetriska)
egenskaper, och även om det då är teoretiskt möjligt att skriva en algoritm för att generera
föremålet  kan det  ibland vara smidigare  att  helt  enkelt  skapa det  manuellt.  Detta  gäller
speciellt  små  föremål  som  går  fort  att  skapa  manuellt  och  som  kräver  väldigt  lite
lagringsutrymme.

2.2.4 Att generera innehåll offline kontra online
Enligt  Togelius m.fl. (2011) är en viktig distinktion mellan olika PCG-metoder huruvida de
genomförs  offline eller  online,  där offlinegenerering innebär att innehåll genereras under
utvecklingen  av  programmet  medans  onlinegenerering  innebär  att  innehåll  genereras
medans  programmet körs.  Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två metoder  är  att
innehåll  som  genereras  offline  alltid  är  statiskt  i  den  slutgiltiga  produkten,  medans
onlinegenererat  innehåll,  eftersom  genereringen  även  tillåts  köras  i  den  slutgiltiga
produkten, kan se olika ut vid olika körningar av produkten.

PCG  som  körs  offline  kräver  aldrig  att  slutanvändaren  behöver  vänta  på  att  innehåll
genereras, och tillåts därför ta i princip obegränsat med tid. Helt andra krav ställs på PCG
som körs online eftersom tiden som läggs på genereringen då är tid som slutanvändaren
måste vänta på att få använda produkten; det är här viktigt att algoritmen är väldigt snabb
och  att  algoritmen  har  en  förutsägbar  körtid.  Utöver  detta  är  det  också  viktigt  och  att
resultaten från algoritmen håller en förutsägbar kvalitet Togelius m.fl. (2011), detta eftersom
det  inte  finns  någon  möjlighet  för  en  utvecklare  att  granska  resultatet  och  korrigera
eventuella fel.

Denna definition av onlinegenerering öppnar för ganska många olika nivåer av ”hur online”
en  lösning  är.  En  variant,  som kanske  ligger  så  nära  offline  det  går  att  komma  för  att
fortfarande vara online, är att genereringen körs en gång vid start, och sedan inte körs igen
förrens en eventuell omstart. En annan variant som är något mer online är att genereringen
körs även efter uppstart, men vid speciella tillfällen där användaren kan antas acceptera en
viss laddningstid, som i exempelvis Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013).

Den andra sidan av  spektrumet,  en generering  som är  i  allra  högsta  grad online,  är  att
genereringen  körs  dynamiskt  allteftersom  programmet  körs,  alltså  att  världen  i  en
spelkontext fortsätter uppdateras hela tiden allteftersom spelet spelas. Exempel på denna typ
av PCG kan iaktas  i  bland annat SimLife (Maxis  Software,  1992),  där världen hela tiden
utvecklas medans spelet pågår.

2.3 Ekosystem och PCG
PCG har främst två användningsområden: antingen kan innehåll förgenereras offline för att
undvika  att  mycket  tid  måste  läggas  på  att  designa  innehåll  manuellt,  eller  så  kan  det
användas för att införa extra dynamik i programmet genom att miljöerna förändras online
(antingen  vid  varje  körning  eller  allteftersom  körningen  pågår).  Båda  dessa  metoder  är
relevanta för simulering av ekosystem. Växtligheten i ett landskap kan förgenereras offline,
vilket exempelvis används i The Elder Scrolls IV: Oblivion (2K Games, 2006) (se figur 2.3.1)
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för att undvika att någon manuellt behöver placera ut vegetation förhand i en väldigt stor
värld.

Online PCG har även det tillämpningar inom simulering av ekosystem. För det första måste
växtlighet som ska placeras i ett landskap som i övrigt är genererat online också genereras
online, eftersom världens utseende i detta fall inte är bestämt vid utvecklingstiden och det
således är omöjligt för utvecklarna att manuellt placera växtlighet i världen. Utöver detta kan
dock online PCG för  simulering av ekosystem tas  ett  steg längre,  där växtligheten tillåts
förändras allteftersom tiden går, för att införa extra dynamik och realism i simuleringen.  Ett
exempel på denna typ av PCG är återigen  SimLife (Maxis Software,  1992). Denna typ av
simulering, att innehåll modifieras löpande medans programmet körs, kommer hädanefter
att benämnas som ”dynamisk simulering”.

2.3.1 Vad dynamisk simulering av ett ekosystem kan tillföra
En stor potential hos PCG i allmänhet är att det öppnar upp för att skapa spelvärldar som
hela tiden utvecklas  och därmed kraftigt  ökar  den tid  som ett  spel  håller  innan det  blir
repetetivt; vart en spelare än går och vad denne än gör finns det alltid något nytt att utforska
(Togelius et al., 2011). Det finns inget som säger att detta inte skulle gälla även ekosystem;
ett  landskap  med  växtlighet  som  ständigt  uppdateras  och  utvecklas  är  sannolikt  mer
intressant  än  en  statisk  miljö  och  kan  förmodligen  göra  att  spelare  finner  landskapet
intressant en längre tid. Ett exempel på ett dataspel där miljöerna är statiska är onlinespelet
World  of  Warcraft  (Blizzard  Entertainment,  2005),  där  det  under  de  senaste  åren
kontinuerligt släppts expansioner med spelinnehåll i form av nya miljöer och uppdrag för att

6

Figur 2.3.1: Vegetationen i The Elder Scrolls IV: Oblivion (2K Games, 2006) är genererad
med offline PCG. Detta har den positiva effekten att ingen behöver placera ut vegetation

manuellt, men vegetationen är statisk och ser alltid likadan ut. Bilden är en egen
skärmdump.



hålla spelarbasen fortsatt intresserad. Tänk om denna värld istället byggt på ett dynamiskt
ekosystem,  där  landskapen  och  växtligheten  hela  tiden  evolverats  och  expanderats
automatiskt allteftersom tiden gått; olika platser i spelet hade aldrig varit exakt desamma vid
olika tillfällen som en spelare besökt dem. Finns det kanske en möjlighet att detta hållit
spelarbasen sysselsatt under en längre period, hade behovet av så många manuellt skapade
expansioner fortfarande funnits?

Tidigare nämndes även att PCG öppnar upp för att bygga spel där procedurellt innehåll är en
central del i den grundläggande spelmekaniken. Detta i kombination med ekosystem ger en
intressant  aspekt  där  det  är  möjligt  att  bygga  spel  med mekanik  som fokuserar  just  på
dynamiska ekosystem. Detta kan dels göras som ren underhållning (vilket kanske främst är
syftet  i  spel  som  SimLife  (Maxis  Software,  1992) som  nämnts  tidigare),  men  en  annan
mycket intressant aspekt är att det också kan användas som läromedel för att lära ut hur ett
ekosystem  fungerar  genom  att  utveckla  spel  där  spelaren  får  iakta  och  ta  del  av  ett
ekosystems utveckling. Detta diskuteras vidare i kapitel 2.3.2 nedan.

Dynamiska ekosystem har alltså ett potentiellt ganska stort applikationsområde och skulle
kunna tillföra ganska mycket, både i spel med huvudfokus på andra områden men även i spel
vars grundmekanik kretsar kring ekosystemet.

2.3.2 Dataspel som läromedel
Huruvida det är fördelaktigt att använda dataspel i utbildningssyfte och hur detta i sådana
fall ska göras är en egen vetenskap i sig, men det finns mycket som tyder på att studenter har
lättare att ta till sig kunskap om dataspel integreras i utbildningen. Ett exempel på detta är
den  pilotstudie  som  genomförs  av  Squire,  Barnett,  Grant,  &  Higginbotham  (2004),  där
elever  delas  upp  i  två  grupper  –  en  grupp  som  primärt  undervisas  genom  klassiska
undervisningsmetoder  såsom  interaktiva  föreläsningar,  experiment,  observationer  och
demonstrationer  och  en  grupp  som  primärt  undervisades  genom  att  spela  en  digital
simulering  fokuserad  på  elektrostatik  (dock  med  stöd  från  lärare).  I  ett  efterföljande
examinationsmoment presterade de barn som spelat spel avsevärt mycket bättre än de som
undervisats med klassiska undervisningemetoder.

Squire m.fl. (2004) hävdar vidare att deras studie föreslår att dataspel kan vara användbara
för  att  få  studenter  att  tänka  vetenskapligt,  vilket  antyder  på  att  dataspel  är  positivt  i
utbildningssyfte. Ett annat exempel på förespråkare är  Gee (2003) som är inne på samma
spår då han i slutsatsen på sin bok säger att det en spelare gör då den spelar dataspel ofta är
bra lärande (även om det spelaren lär sig inte alltid är bra kunskap).

I  spel  skapade  i  syftet  att  underhålla  räcker  det  ofta  med  att  händelser  är  trovärdiga
eftersom  spelaren  då  kommer  acceptera  händelsen  som  realistisk.  Huruvida  händelsen
faktiskt är realistisk eller inte är i detta sammanhang inte speciellt relevant sålänge spelaren
accepterar händelsen och inte kritiserar den som orealistisk.  I spel med syftet att utbilda
räcker det  dock inte med att  händelser inträffar på ett trovärdigt  sätt,  här måste istället
realism prioriteras före trovärdighet eftersom det som är trovärdigt ibland kan vara fel; det
är möjligt att det som spelaren uppfattar som trovärdigt egentligen stämmer dåligt överrens
med verkligheten och det vore i detta fall dåligt om ett spel med syftet att utbilda ger stöd för
denna misstolkning. Spel med avsikt att simulera något verkligt fenomen i utbildningssyfte
måste därför se till att de händelser som inträffar i spelet baseras på realism snarare än vad
som i allmänhet anses vara trovärdigt. Ett konkret exempel på detta som också är ett väldigt
vanligt fenomen i dataspel är de skottskador som typiskt inträffar vid träffar med olika typer
av skjutvapen i shooter-spel, exempelvis  Counter-Strike (Valve Corporation, 1999). Att bli
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träffad av en kula innebär visserligen att den träffade kan ta färre skott innan denne dör i
nästa strid, men innebär inga effekter i övrigt - spelaren kan fortfarande röra sig lika smidigt
och sikta lika bra som tidigare. Denna typ av skademodell accepteras av de flesta spelare som
trovärdig, men är knappast realistisk då skottskador i verkliga livet med stor sannolikhet
innebär en rad negativa effekter för den träffade (se exempelvis ”Ballistic Trauma” (2014)). I
ett  dataspel  med  syftet  att  underhålla,  som  Counter-Strike,  passar  förmodligen  den
förenklade  skademodellen  in  bättre  eftersom  fokus  snarare  ligger  på  att  skapa  en  rolig
spelupplevelse än att simulera ett verkligt fenomen, men en eventuell simulering med syftet
att utbilda spelare om de verkliga effekterna av ett pistolskott mot en människa bör rimligen
vara betydligt mer realistisk än den som används i Counter-Strike.

Med det sagt är det i de flesta fall omöjligt att utveckla en simulering som är helt realistisk,
dels eftersom detta i många fall resulterat i en mycket komplex simulering som varit svår för
spelare att förstå, men dels också därför att detta krävt väldigt mycket beräkningskraft. Ett
exempel  på  detta  är  den  mycket  realistiska  simulering  av  spridning  av  växtlighet  som
genomförs  av  Deussen  m.fl.  (1998) som  baseras  på  egenskaper  och  behov  hos  olika
växtsorter i  kombination med konkurrens om markyta,  sol och vatten. Denna simulering
körs inte i realtid, men att generera och sprida växtlighet i terrängen tar flera minuter att
genomföra.  Simulering  på  så  hög  nivå  av  realism  är  av  förklarliga  skäl  inte  möjlig  att
genomföra online i ett dataspel som ska spelas i realtid, och viss realism måste därför offras
till  förmån för prestanda. Värt att nämna är att denna realism sannolikt inte passat i ett
dataspel även om terrängen bara genererats vid uppstart och sedan varit statisk, eftersom
spelare i regel inte är beredda att vänta flera minuter på att spelet ska starta. För att använda
sig av växtlighet på den här nivån av realism måste simuleringen förmodligen köras offline,
vilket får effekten att växtligheten är identisk i alla spelomgångar.

I fallet ekosystem innebär detta alltså att en simulering med syftet att utbilda måste se till att
prioritera  realism framför  trovärdighet,  och  framför allt att  eventuella  missuppfattningar
kring  ekosystemets  funktion  inte  ges  stöd  i  simuleringen.  Ett  exempel  på  en
ekosystemssimulering som skapats med utbildning i åtanke är  SimSafari (Electronic Arts,
1998) (se figur 2.3.2). SimSafari riktar sig främst till barn och målet med spelet är att dels
skapa ett hållbart safari, men samtidigt bygga ett bostadsområde för safarits turister och se
till  att  den närliggande byn hålls  på gott  humör.  Själva ekosystemssimuleringen är dock
relativt enkel – växter har exempelvis inga speciella behov av solljus (mindre växter påverkas
alltså  inte av blockering av större)  och näringen i  marken tycks vara oändlig  då det  är
möjligt att fylla ett helt område med växter utan att de tycks konkurrera ut varandra.
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2.4 Cellulära automater (CA)
En modell som ofta används för att simulera olika former av biologiska system är Cellulära
automater (CA). Konceptet är relativt enkelt: En CA består av ett nät av celler, där varje cell
befinner sig i ett av ett ändligt antal tillstånd, exempelvis huruvida en växt befinner sig i
cellen och om så är fallet vilken typ av växt det rör sig om. Varje cell har ett grannskap som
definierar  vilka  kringliggande  celler  som  påverkar  den  aktuella  cellen.  Grannskapet  kan
väljas godtyckligt men oftast används de fyra ortogonalt närliggande cellerna, kallade cellens
Von Neumann-grannskap (”Von Neumann neighborhood”,  2014), alternativt alla  de  åtta
närliggande cellerna, kallade cellens Moore-grannskap (”Moore neighborhood”, 2014). Varje
cell startar i ett starttillstånd, och uppdateras sedan enligt en uppdateringsregel som avgör
hur en cell påverkas av sina grannar och hur den förändras mellan tidssteg. Uppdateringen
sker synkront, vilket innebär att uppdatering av en viss cell inte appliceras förren alla celler
har uppdaterats. En CA kan vara i hur många (ändliga) dimensioner som helst, men två-
respektive tredimensionella CA är vanligast och enklast att visualisera (se Figur 2.4.1 nedan).

Ett av de mest välkända exemplen på CA och en bra introduktion är Conway's Game of Life,
eller bara Life (Gardner, 1970). I Life kan varje cell vara antingen levande eller död och en
cells grannskap består av dess Moore-grannskap. Uppdateringen sker enligt följande fyra
regler:

1. Levande celler med färre än två levande grannar dör.

2. Levande celler med två eller tre levande grannar överlever.

3. Levande celler med mer än tre levande grannar dör.

4. Döda celler med exakt tre levande grannar blir levande.

Reglerna i Life är enkla men en hel del intressanta mönster kan ändå genereras. Se Gardner
(1970) för en presentation av några av dessa samt ”Game Of Life Simulation” (2009) för ett
spelbart demo av Life där starttillståndet kan bestämmas av spelaren och utvecklingen av
nätet automatiseras.

Det som nämnts ovan är en standardmodell för CA, men varianter existerar. Ett exempel på
en sådan är asynkron CA där det inte längre är ett krav att alla celler uppdateras samtidigt
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Figur 2.4.1: Visualisering av en
tvådimensionell cellulär

automat. De röda cellerna
motsvarar den blå cellens

Moore-grannskap.



utan  individuella  celler  kan  uppdateras  självständigt  vid  olika  tidpunkter.  En  möjlig
användning av detta är av prestandaskäl i system där en synkron uppdatering av systemet
tagit alltför lång tid och uppdateringen därför delas upp i flera delsteg som kan köras vid
olika tidpunkter.

För en mer detaljerad introduktion till CA samt exempel på vad CA använts till, inte minst
inom simulering av biologiska system, se kapitel 2 i  Wolfram (1983). För mer information
om asynkron CA, se exempelvis Cornforth, Green, & Newth (2005).
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3 Problemformulering

Arbetets grundläggande mål är att undersöka huruvida det är möjligt att implementera en
simulering av ett dynamiskt växtbaserat ekosystem i ett dataspel. Simuleringen ska kunna
användas i utbildningssyfte, och en viktig egenskap är därför att simuleringen prioriterar
realism framför  trovärdighet. Simuleringen  behöver  inte  vara  vetenskapligt  korrekt  då
detta, som diskuterats i bakgrunden, kräver för mycket resurser för att köras i realtid, men
den får inte uttrycka eller ge stöd för uppfattningar som är vetenskapligt felaktiga, även om
allmänheten uppfattat dem som trovärdiga. Simuleringens viktigaste egenskaper blir alltså
dels realism, men även effektivitet eftersom dataspel i regel spelas i realtid och har krav på
att en viss uppdateringsfrekvens (i regel 60 uppdateringar per sekund) hålls.

I bakgrunden gavs en övergripande presentation av ekosystemet och några abiotiska faktorer
identifierades.  Dessa  abiotiska  faktorer  används som  utgångspunkt  för  arbetet  -  är  det
möjligt att köra en simulering med dessa egenskaper i ett dataspel? På hur stor detaljnivå
kan  simuleringen  köras  och  hur  stora  ekosystem  är  det  möjligt  att  hantera?  Som
diskuterades i bakgrunden är det förväntat att en väldigt realistisk modell, exempelvis den
som  presenteras  av  Deussen  mfl.  (1998), är  för  resurskrävande  för  användning  i  ett
realtidsdataspel och en enklare modell är därför att föredra.  I arbetet används därför den
något  enklare  modell  som  presenteras  av  Bandini  &  Pavesi  (2004) som  utgångspunkt.
Modellen  är  baserad  på  en  cellulär  automat,  simulerar  ett  växtbaserat  ekosystem  i  två
dimensioner  och  är  förhållandevis  enkel,  men  inte  trivial.  Att  hantera  möjliga
effektivitetsproblem i denna modell är en del av utmaningen i detta arbete.

Undersökningens resultat är intressant eftersom det kan användas för att få en bild av hur
krävande simulering  av  den här  typen av  ekosystem är,  och kan användas  för  att  få  en
uppfattning för vad som kan göras med en viss mängd resurser.  Värt att nämna här är att
simuleringen  i sig inte behöver vara en färdig produkt lämpad för utbildning, utan att det
snarare är en undersökning av hur mycket resurser som krävs för att köra en simulering av
ett  någorlunda komplext  ekosystem.  Det  är  inte  ett  krav  att  simuleringen  i  sig  ska  lära
användaren hur ekosystemet fungerar.  För att använda simuleringen till  riktig utbildning
måste  förmodligen ett  riktigt  spel  alternativt  någon form av  dokumentation  byggas  runt
simuleringen,  där  ekosystemets  funktion  och  dess  olika  delar  presenteras.  Det  som
presenteras i simuleringen får dock inte vara vetenskapligt felaktigt, ett krav som inte är lika
viktigt i dataspel som endast syftar till att underhålla där trovärdighet oftast räcker.

3.1 Metodbeskrivning
Arbetet utgår från den modell för simulering av ekosystem som presenteras av  Bandini &
Pavesi  (2004). Modellen bygger  på en tvådimensionell  CA (se  Figur  2.4.1)  där  varje cell
innehåller en viss mängd av olika resurser och, om resurserna är tillräckliga, en växt. En växt
representeras av vilken art den tillhör, hur stor den är, hur mycket av olika resurser växten
kräver för att växa sig ännu större samt hur mycket resurser växten kräver för att överleva
(även om resurserna inte räcker för att växa kan de fortfarande räcka för ren överlevnad).
Utöver detta kan växter även lagra en viss mängd av varje resurs om tillgångarna i cellen är
överflödiga.  Då  en  växt  når  en  viss  ålder  börjar  den  producera  frön  som sprids  ut  i  de
närliggande cellerna och ett frö kan utvecklas till en växt om cellen det befinner sig i är tom
(ingen annan växt växer där) samt en viss mängd resurser finns tillgängliga i cellen.
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Hur mycket resurser en växt kräver beror på dess art samt storlek vilket alltså innebär att
växter kräver mer resurser allteftersom de växer sig större. En nyckelpunkt i sammanhanget
är att växter utöver att använda resurser från sin egen cell även kan ta detta från närliggande
celler, vilket för med sig en konkurrens om resurser mellan närliggande växter. Växter som
inte  lyckas tillgodose sig  tillräckligt  mycket  av  varje resurs  för  att  överleva dör,  och alla
resurser växten lagrat återges till cellen den befinner sig i.

Vid varje uppdatering producerar cellerna i modellen en viss mängd av varje resurs, som
sedan antingen används  av eventuella växter i cellen eller närliggande celler (och försvinner
ur systemet) alternativt lagras i cellen (sålänge inte ett visst maxtak nås).

Modellen  har  använts  som utgångspunkt  men har  anpassas  under  arbetets  gång  för  att
bättre passa in i en dataspelmiljö. Detta är något som ligger i fokus i detta arbete men inte i
modellen som Bandini & Pavesi presenterar. En del i implementationsarbetet har alltså varit
att anpassa modellen till dataspel, där ett problem med modellen är att den helt enkelt är  för
långsam för att användas utan modifikation i dataspel - Bandini & Pavesi nämner själva att
en uppdatering av ett system innehållandes ett par tusen celler på en ”standarddator” tog
några sekunder att genomföra.  Detta var visserligen år 2004 vilket innebär att datorerna
som  testerna  utfördes  på  var  betydligt  långsammare  än  dagens  datorer,  men även  med
dagens resurser är modellen för långsam för användning i realtidsdataspel.  Här kan dels
större miljöer vara av intresse men ett annat tungt krav är att realtidsdataspel, som nämndes
tidigare, kräver att en viss uppdateringsfrekvens hålls, där viss beräkningstid rimligen även
används av andra processer i spelet. Notera att ekosystemet givetvis inte behöver uppdateras
varje gång resten av spelet uppdateras,  men oavsett hur ofta ekosystemet uppdateras får
uppdateringen inte ta för lång tid då det inte är acceptabelt att spelet inte lyckas hålla sin
uppdateringsfrekvens,  även  om  detta  sker  sällan.  Detta  problem  har  lösts  genom  att
implementera asynkron CA, som presenterades kort i kapitel 2.4. Genom att implementera
asynkron CA möjliggörs att olika delar av ekosystemet uppdateras vid olika tidpunkter, vilket
möjliggör en jämnare tidsfördelning där en liten del av ekosystemet uppdateras vid varje
uppdatering av spelet, istället för att hela ekosystemet uppdateras samtidigt. Asynkron CA är
alltså ett naturligt tillägg till grundmodellen för att anpassa den mer till en dataspelsmiljö.

Utöver  detta  har  modellen  även modifierats  ytterligare  allteftersom den implementerats,
med hänsyn till realism och effektivitet. Det finns exempelvis vissa egenskaper modellen tar
hänsyn till som inte är intressanta i detta arbete. Ursprungsmodellen bygger exempelvis på
att växter är uppbyggda av olika delar som växer olika fort där olika delar påverkar växten på
olika vis (större frukter innebär exempelvis att fler frön släpps). Denna funktionalitet har
förenklats.

Undersökningen av modellen har fokuserat på att analysera resursanvändning samt realism,
vilket delats upp i följande tre egenskaper:

• Tidseffektivitet. Detta syftar till hur mycket processortid simuleringen kräver och
har mätts genom profilering. Värt att nämna är att belastning på grafikhårdvara inte
är  relevant  här  eftersom  undersökningen  fokuserar  på  effektiviteten  i  själva
simuleringen och inte presentationen.

• Minneseffektivitet. Detta innebär helt enkelt hur mycket minne som krävs för att
genomföra  simuleringen.  Det  intressanta  har  här  varit  att  utvärdera  hur
minnesanvändningen  påverkats  av  förändringar  på  ekosystemets  komplexitet  och
storlek. Störst fokus har dock legat på tidseffektiviteten och minneseffektiviteten ses
som ett komplement.
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• Realism. Realism är en ganska abstrakt egenskap som är svår att kvantifiera, men
har här utvärderats genom en diskussion kring de egenskaper som implementeras,
vad  de  har  för  effekt  på  ekosystemet  som  helhet  och  hur  detta  förhåller  sig  till
verkligheten. Intressant här är alltså främst hur ekosystemet fungerar på större skala
och  hur  dess  funktion  som  helhet  presenteras.  En  speciellt  intressant  aspekt  i
sammanhanget  är  konkurrens  -  resurser  i  verkliga  ekosystem  är  begränsade  och
växter måste därför konkurrera med varandra om resurser. Vissa växter kräver mer
resurser än andra, vilket påverkar systemet genom att det blir mindre resurser kvar
till omgivande växter. Detta kan leda till att växter ”svälts ut” av sin omgivningen och
antingen förhindras växa sig större,  eller  i  värsta fall  dör.  Är detta en effekt  som
modellen kan simulera? Kan detta leda till att arter helt och hållet utrotas?

I  detta sammanhang är även  emergens  ett  nyckelord.  Ett  emergent system är  ett
system där komplexa mönster bildas utifrån ett antal enkla regler eller beteenden,
vilket är en egenskap som skapar en intressantare simulering.

Effektivitetsegenskaperna  har  kopplats  till  vad  som  är  rimligt  eller  praktiskt  för  olika
plattformar för att ge en bild av i vilken miljö modellen kan tänkas användas.

Arbetet har genomförts i motorn Unity (2014).

3.1.1 Potentiella problem med effektivitetsmätningar
Undersökningen har utförts på en persondator med operativsystem, antivirusprogram och
andra program installerade. Detta för med sig ett tänkbart problem med undersökningens
reliabilitet  eftersom  datorns  resursanvändning  även  kommer  påverkas  av  de  andra
processerna, vilket påverkar hur mycket som blir över till undersökningen. Detta är främst
ett problem när tiden det tar att utföra någonting ska mätas eftersom de andra programmen
då  kan  ta  processortid  från  det  som  ska  mätas.  Det  är  inte  ett  lika  stort  problem  när
minnesanvändning ska mätas, eftersom det då är enklare att isolera mätningen till bara den
process  som  undersöks.  För  att  i  allmänhet  minimera  risken  att  påverkan  från  andra
processer  påverkar  undersökningsresultaten  har  alla  effektivitetsmätningar  utförts  flera
gånger vid olika tillfällen där ett medelvärde av resultaten använts som mätvärde.

Ett problem med minnesmätningar är att är att programmet som kör simuleringen inte bara
kör sådant som är direkt kopplat till själva simuleringen utan även måste göra andra saker
som  att  hantera  grundterrängen  och  så  vidare.  Denna  typ  av  overhead  har  reducerats
någorlunda  genom  att  först  köra  simuleringen  utan  någon  ekosystemssimulering,  mäta
minnesanvändningen, och sedan subtrahera denna användning från resultatet från framtida
mätningar.
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4 Implementation

I  detta  avsnitt  beskrivs  hur  ekosystemet  implementerats.  Som  nämndes  i
metodbeskrivningen används den modell som presenteras av Bandini & Pavesi (2004) som
grund för arbetet. Denna modell är en bra utgångspunkt, men har modifierats för att bättre
passa detta arbete. Den största förändringen är att grundmodellen bygger på en synkron
cellulär automat, något som av prestandaskäl inte är önskvärt här. Varför så är fallet och hur
detta lösts beskrivs i kapitel 4.4.

4.1 Experimentmiljö
Arbetet  har  utförts  i motorn  Unity  (2014) och  all  kod  är  skriven  i  språket  C#.  För  att
underlätta förståelsen av relevanta komponenter även för läsare som inte är familjära med
Unity har viss kraft lagts på att separera ekosystemet så mycket som möjligt från Unity-
specifika komponenter. En viss koppling behövs dock naturligt för att göra det möjligt att
exempelvis rendera objekt i motorn, och några komponenter som presenteras i detta avsnitt
innehåller därför data som kopplar dem till Unity, i form av objekt av typen  GameObject,
Sprite  eller  SpriteRenderer. Objekt av dessa typer kan alltså, om representationen i Unity
inte är av intresse, ignoreras.

Världen som ekosystemet körs i är slumpgenererad och genereras när programmet startas.
För att  generera världen används algoritmen Perlin Noise  (Perlin,  1985) för att  generera
höjdkartor som sedan mappas till två egenskaper i landskapet – dels genereras olika biom
distribuerade över  världen,  och dels  genereras vatten inuti  dessa biom.  För  att  generera
biomen  används  två  höjdkartor,  där  den  ena  representerar  temperatur  och  den  andra
representerar regnmängd. Olika biom representeras i programmet med olika marktexturer,
och bestäms enligt diagrammet i figur 4.1.1 nedan. Notera här att det inte är viktigt att dessa
biom direkt motsvarar verkliga biom - det viktiga är att det existerar olika biom med olika
förutsättningar.  För  att  förenkla  diskussion  kring  biomen  har  de  dock  namngivits
någorlunda i förhållande till riktiga biom med samma förutsättningar.
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Figur 4.1.1: Biomdistribution baserat
på temperatur och regnmängd. Exakt
vilka verkliga biom som avses är inte
intressant - det viktiga är snarare att
olika biom med olika förutsättningar

existerar.



Efter  att  biomen  genererats  genereras  vatten  i  världen.  Varje  biom  har  en  associerad
vattenkarta, vilket innebär att det för att räkna ut huruvida en cell består av vatten eller inte
bara är att hämta värdet i vattenkartan för det biom cellen tillhör. Vattenfördelningen i varje
biom  kan  alltså  justeras  genom  att  modifiera  det  aktuella  biomets  vattenkarta.  Vatten
hanteras internt som ett separat biom.

Perlin noise är en seedbaserad algoritm, vilket innebär att genereringens utfall bestäms helt
av ett ”seedvärde”, där ett visst seed alltid genererar exakt samma utfall. Det är på grund av
detta trivialt att generera samma värld flera gånger då det helt enkelt bara är att ange samma
seed.

Ett exempel på en slumpgenererad värld med fyra biom presenteras i figur 4.1.2 nedan.
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4.2 Celler
Världen som presenterades i figur 4.1.2 ovan är baserad på celler, där varje cell motsvarar ett
litet område i världen enligt figur  4.2.1 nedan, som är en inzoomad version av figur 4.1.2.
Notera att denna värld i detta stadie endast är grafisk – varje cell har mappats till en grafisk
representation men inga resurser eller växter existerar.
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Figur 4.2.1: Världen med cellgränserna förtydligade. Cellerna överlappar varandra för att

skapa mjukare övergångar rent grafiskt, men tekniskt följer cellerna rutnätet i figuren.

Figur 4.1.2: Exempel på en genererad värld med fyra olika biom inklusive vatten. Världen är i
detta stadie bara ett tomt skal utan resurser eller växter.



En cell fylls sedan på med följande data:

1. Vilket biom den tillhör.

2. Hur  mycket  av  varje  resurs  den  innehåller.  I  detta  läge  används  bara  en  resurs,
näring, men fler resurser läggs till efter att grundmodellen implementerats korrekt
(se kapitel 4.5 för en presentation av detta). Dessa lagras i en array och varje resurs
tillgås baserat på dess index i denna array. Samma metod används sedan för att lagra
resurser i växter, vilket gör det smidigt att tillgå en viss resurs i både en cell och en
växt  (det  är  bara  att  använda  samma  index).  Resursernas  ordning  i  arrayen
motsvarar den ordning som själva resurserna definieras i, och detta samband går  att
använda för att tillgå en viss resurs i arrayen.

3. En referens till den växt som befinner sig i den, om någon. Genom att sätta detta
värde till null om ingen växt existerar i cellen indikerar detta värde även huruvida en
växt befinner sig i cellen eller inte. Se kapitel  4.3 för en presentation av hur växter
representeras i systemet.

4. En lista med de frön som befinner sig i den, som senare kan utvecklas till växter om
cellen är tom.

5. Hur mycket av varje resurs den innehåller då simuleringen startar.

6. Hur mycket av varje resurs den producerar vid varje uppdatering.

7. Hur mycket av varje resurs den maximalt kan lagra.

Punkt  1-4  ovan  är  instansspecifika  –  två  celler  kan,  även  om  de  tillhör  samma  biom,
innehålla olika mängd av en resurs och en av cellerna kan innehålla en växt utan att den
andra gör det.  Punkt 5-7 är dock konstanta värden som är  biomspecifika – två celler  av
samma biom delar alltid dessa värden. Vilket biom en cell tillhör är alltså helt avgörande för
hur  cellen  producerar  resurser.  Detta  är  logiskt  då  resurstillgången  oftast  inte  varierar
speciellt mycket på meternivå, som är ungefär vad cellerna motsvarar.

Dessa biomspecifika värden har slagits ihop till en komponent som innehåller biomspecifik
data,  där en instans skapas för varje biom. Alla celler av ett  visst biom refererar samma
objekt. Detta har, jämfört med att istället lagra kopior av datan i varje cell, två stora fördelar:

• Sparar minne.  Genom att  alla  celler  som delar  biom  även  delar  biomspecifika
värden  undviks  att  kopior  av  värdena  lagras.  Detta  handlar  inte  om  någon  stor
minnesvinst i nuläget, men vinsten växer ju fler biomspecifika värden som läggs till.

• Enklare att ändra värdena.  I nuläget är de biomspecifika värdena konstanter,
men så behöver inte vara fallet  i  framtiden.  Genom att  de biomspecifika värdena
delas mellan celler av samma biom blir det enklare att ändra värdena eftersom bara
ett värde behöver ändras, istället för att gå igenom alla celler och ändra värdet.

Relationen mellan celler och biomspecifik data är relativt enkel och presenteras i figur 4.2.2
nedan.  Diskussionen  som  följer  är  något  mer  fokuserad  på  programmeringskoncept  än
tidigare.

17



CellAttributes  är  här  bara  en  kontainer  som  innehåller  all  biomspecifik  data.
CellAttributeLoader formaterar denna data till objekt av typen BiomeData, som klassen Cell
(vilket  är  den  klass  som  representerar  celler  i  simuleringen)  kan  tolka.  En  BiomeData
instanseras  för  varje  biomtyp,  och  varje  cell  håller  en  referens  till  den  BiomeData  som
motsvarar  dess  biom.  BiomeData  består  även  av  en  array  av  objekt  av  typen
BiomeResourceData, som innehåller information om varje resurs i det aktuella biomet. Om
en ny resurs läggs till i systemet, behöver bara ett nytt objekt läggas till i denna array (och
data angående den nya resursen läggas till i och laddas från CellAttributes).

4.3 Växter
Växter  är  en  del  av  cellerna  men  har  brutits  ut  till  en  separat  komponent  för  att  göra
designen mer översiktlig. Det är dock viktigt att förtydliga att en växt inte kan existera utan
att befinna sig i en cell.

En växt består av följande data: 

1. Dess art.

2. Hur mycket av varje resurs den innehåller. Dessa lagras i en array på samma vis som
för cellerna (som presenterades i kapitel 4.2).

3. Dess  ålder.  Växtens  ålder  ökar  med  ett  vid  varje  uppdatering,  så  detta  värde
motsvarar antalet uppdateringar sedan växten bildades.

4. Dess  storlek.  Växten  växer  om  det  finns  tillräckligt  av  alla  resurser  i  cellen  den
befinner sig i.

5. Dess maximala ålder. Då en växt når denna ålder dör den.

6. Dess maximala storlek.  Då växten når  denna storlek  växer  kan den inte  växa sig
större (men dör inte).

7. Dess fertilitetsålder.  När växten når denna ålder börjar den producera och släppa
frön.

8. Hur mycket den behöver av varje resurs för att överleva.
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Figur 4.2.2: UML-diagram som beskriver relationen mellan celler
och biomspecifik data.



9. Hur mycket den behöver av varje resurs för att växa.

10. Hur mycket den maximalt kan lagra av varje resurs.

11. Hur mycket  den maximalt  kan lagra av  varje  resurs  vid  varje  uppdatering.  Detta
gäller bara om värdet i punkt 9 inte uppnås.

12. Hur mycket av varje resurs ett frö av denna växtart behöver för att utvecklas till en
växt.

På liknande vis som för biomen, där vissa egenskaper delas mellan alla celler  av en viss
biomtyp, så är punkt 1-5 ovan instansspecifika, och punkt 6-12 artspecifika (de delas mellan
alla växter av samma art). Detta är, liksom biomsituationen, logiskt eftersom två växter av
samma art rimligen har liknande krav på sin omgivning. Situationen är här dock något mer
komplicerad – som nämndes i  metodbeskrivningen ska växter kräva mer resurser då de
växer sig större, och hur mycket resurser en växt behöver för att överleva/växa är därför inte
helt artspecifikt. Dessa löses här genom att det artspecifika värdet anger behovet då växten
bildas, och detta värde sedan ökar enligt någon funktion varje gång växten växer. I nuläget
adderas bara respektive värde med ett då en storleksökning sker.

Notera här också att maxålder är instansspecifik och inte artspecifik. Detta för att det vore
konstigt  om  alla  träd  av  en  viss  art  blir  exakt  lika  gamla.  Åldern  utgår  dock  ifrån  ett
artspecifikt värde, men slumpas i ett viss intervall kring detta artspecifika värde.

Situationen med instansspecifika kontra artspecifika egenskaper har lösts på samma sätt här
som situationen med instansspecifika kontra biomspecifika egenskaper löstes i kapitel  4.2,
och fördelarna är desamma. För tydlighetens skull presenteras ett UML-diagram i figur 4.4.1
nedan, men klasserna har precis samma ansvar som deras motsvarigheter i cell-arkitekturen.

4.4 Uppdatering
Uppdateringen är den mest centrala delen av detta arbete eftersom det är här reglerna för
hur  ekosystemet  fungerar  och utvecklas  sätts.  Komponenterna för  celler  och växter  som
presenterades  ovan  är  främst  behållare  för  data  och  innehåller  inte  speciellt  mycket
beteenden  –  istället  har  hela  uppdateringen  faktoriserats  ut  till  en  separat  komponent,
CellAutomator, som sköter själva simuleringen av ekosystemet. Simuleringen har, likt den
metod som används i grundmodellen, delats upp i fyra separata delsteg som presenteras i
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Figur 4.4.1: UML-diagram som beskriver relationen mellan växter och
artspecifik data. Notera likheten med hur celler och biomspecifik data

hanteras (se figur 4.2.2).



separata delkapitel. Delstegen har implementerats i den ordning de presenteras där de första
två  skapar  en  grund  där  resurser  skapas  och  flödar  mellan  cellerna,  och  de  sista  två
introducerar växter i systemet. Stegen är självständiga och hade kunnat implementerats i en
annan ordning, men denna ordning, där en fungerande grundmiljö implementeras innan
växter introduceras, upplevdes helt enkelt som mest intuitiv.

Något som också kan nämnas här är att systemet under utvecklingen av delstegen endast
använder  sig  av  en  resurs,  som  motsvarar  en  samling  av  alla  näringsämnen.  Efter  att
delstegen implementerats lades fler resurser till, och detta presenteras i kapitel 4.5. Tanken
är att den grund som implementeras här ska fungera för godtycklig mängd resurser, och att
adderande av fler resurser rent implementationsmässigt ska vara trivialt.

Som nämnts tidigare bygger arbetet på en modell som baseras på en cellulär automat, ett
koncept  som  introducerades  i  kapitel  2.4.  Här  presenteras  lite  mer  ingående  hur  den
cellulära  automat  som  används  i  modellen  implementerats  och  hur  implementationen
förhåller sig till andra cellulära automater.

Den modell som arbetet baseras på (Bandini & Pavesi, 2004) bygger på en tvådimensionell
CA med kvadratiska celler, men det är viktigt att poängtera att detta bara är en variant av CA
och att CA inte på något vis är begränsat till denna konfiguration. Leon, Basurto, Martinez, &
Seck-Tuoh-Mora (2011) presenterar exempvis en variant på Game of Life  (Gardner (1970)
med hexagonformade celler istället för kvadratiska. Det hade givetvis varit möjligt att även
implementera denna modell med hexagonformade celler, men då inga uppenbara fördelar
med att byta form på cellerna yttrat sig i detta sammanhang har kvadratiska celler använts.
Game  of  Life  kan  även  implementeras  i  fler  dimensioner  än  två,  något  som  görs  av
exempelvis Bays (1987). CA är alltså ett generellt koncept som kan modifieras på flera sätt.

En  annan  variant  av  CA,  som  diskuterades  kort  i  kapitel  2.4,  är  att  uppdatera  cellerna
asynkront  istället  för  synkront.  Denna  modifikation  har  använts  i  den  modell  som
implementeras i detta arbete, och den största motiveringen till detta är att asynkron CA inte
kräver att alla celler uppdateras samtidigt vilket potentiellt kan ge stora prestandafördelar i
stora världar där en synkron uppdatering tagit väldigt lång tid. Detta för också med sig den
positiva effekten att systemet blir mer realistiskt eftersom naturliga system inte tenderar att
uppdateras synkront,  något  som antyds  av  både exempelvis  Cornforth,  Green,  Newth,  &
Kirley (2003) och Hogeweg (1988).

Eftersom det med asynkron uppdatering inte längre är ett krav att alla celler uppdateras
samtidigt behöver uppdaterade celler inte längre lagras temporärt tills alla celler uppdaterats
utan uppdateringar kan appliceras direkt, något som förenklar implementationen en hel del.
Eftersom  cellerna  inte  längre  uppdateras  samtidigt  måste  dock  ordningen  som  cellerna
uppdateras i nu definieras. Några vanliga scheman för detta, tillsammans med exempel på
hur de olika schemana producerar olika resultat,  presenteras av  Cornforth et  al.  (2005).
Ordningen skulle exempelvis kunna vara helt slumpmässig, där en cell vid varje uppdatering
slumpas fram, men detta hade möjliggjort att olika celler uppdateras olika ofta, något som
inte är önskvärt här.  På grund av detta används här det schema som av  Cornforth et al.
kallas för ”The cyclic scheme”. Detta schema innehåller fortfarande en viss grad av slump,
men  istället  för  att  slumpa  vilken  cell  som  ska  uppdateras  när  uppdateringen  inträffar
slumpas istället en uppdateringsordning när simuleringen startar. Denna ordning följs sedan
under hela simuleringen. Detta får effekten att uppdateringsordningen är slumpmässig, men
alla celler hinner uppdateras innan cykeln börjar om igen.
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Ett  följdproblem då  asynkron CA används  är  hur  många celler  som ska uppdateras  per
uppdateringsanrop.  Det  är  exempelvis  möjligt  att  uppdatera alla celler,  men detta skulle
prestandamässigt vara likvärdigt med att uppdatera systemet synkront. Den andra extremen
är att uppdatera en cell per anrop, men då en viss overhead är relaterad till själva anropet är
detta inte heller att föredra. På grund av detta är det i simuleringen möjligt att konfigurera
hur många separata uppdateringsanrop uppdatering av hela världen delas upp i, och detta
värde kan anpassas till  hur stor värld som simuleras,  hur ofta simuleringen körs,  och så
vidare.  Om detta  värde  i  en  värld  med 4000 celler  som uppdateras  en  gång  var  tionde
sekund sätts till 20, kommer detta alltså få effekten att uppdateringen anropas två gånger
per sekund och 4000 / 20 = 200 celler uppdateras vid varje anrop.

4.4.1 Resursproduktion
Det första steget som implementerades var resursproduktion, vilket förmodligen också är det
enklaste. I detta steg producerar cellerna i världen resurser, och mängden av varje resurs
bestäms  av  vilket  biom  respektive  cell  tillhör  (de  faktiska  värdena  befinner  sig  i
CellAttributes.cs). Den totala mängden av en viss resurs efter produktion får inte överstiga
cellens maxvärde.

För  att  göra  det  enklare  att  visualisera  hur  resursmängden  i  cellerna  förändras
implementerades  i  detta  läge  ett  extra  renderingsläge  utöver  det  vanliga  renderingsläget
(som används i exempelvis figur 4.2.1) för att visa mängden resurser i varje cell. I detta läge
ersätts cellens grafiska representation av  en näringskarta, där varje cell tilldelas en intensitet
på en skala från rött till vitt, där rött innebär att resursmängden är låg och vitt innebär att
den är hög. Kartan som används här (se figur 4.1.2) skulle alltså kunna se ut som i figur 4.4.2
nedan.

Resursproduktion leder till att den totala mängden resurser i världen ökar vilket visualiseras
i  figur  4.4.3.  Notera  här  även  att  olika biom även  producerar  olika mycket  näring varje
uppdatering.

21

Figur 4.4.2: Näringskarta för den
terräng som visas i figur 4.1.2.

Näringen är exempelvis betydligt
lägre i öknen än i de övriga

biomen.



4.4.2 Resursflöde
I detta steg förflyttas resurser mellan närliggande celler, för att låta resurser flöda från rikare
celler  till  fattigare.  Detta steg ämnar främst att  simulera hur växter kan ha väldigt  långa
rötter som täcker stora ytor under marken och därmed sträcker sig in i närliggande celler och
tar  resurser  därifrån.  Steget  har  dock  även  en  allmänt  utjämnande  effekt,  där
resursemängderna  naturligt  utjämnas  i  systemet.  I  detta  läge  används  bara  von-
neumanngrannskapet för detta (de fyra ortogonalt närliggande grannarna).

Grundidén för resursflöde i  grundmodellen är  att  varje  cell  vid  varje uppdatering tar en
åttondel av den totala resursmängden från varje granne. Eftersom varje cell  här har fyra
grannar får detta effekten att varje cell vid varje uppdatering förlorar 4/8 = ½ av sin totala
resursmängd till  sina grannar.  Beräkningen består därför av två delar – dels hur mycket
resurser en viss cell förlorar till sina grannar, och dels hur mycket cellen kan ta från dem.
Resursmängden r i den aktuella cellen efter resursflödet, där x = summan av den aktuella
resursen i grannskapet och y = mängden av den aktuella resursen i den aktuella cellen innan
resursflödet, beskrivs enligt

r=
x
8
+
y
2

där den första termen motsvarar vad cellen tar från grannskapet,  och den andra termen
motsvarar vad grannskapet tar från cellen.

Anledningen till att just värdet en åttondel används är helt enkelt för att detta ger en bra
balans där rika celler förlorar en del av sina resurser men inte allt till fattigare celler. Andra
värden fungerar också,  där högre värden gör att  en större mängd resurser flödar mellan
cellerna. 

Denna metod fungerar  i  teorin,  men går  inte  att  implementera  direkt  i  modellen.  Detta
eftersom metoden utgår ifrån att alla celler har fyra grannar – något som inte är sant för de
celler som befinner sig i  världens utkanter.  För det första måste det garanteras att dessa
celler inte försöker hämta data från celler som inte existerar, eftersom detta sannolikt leder
till fel. Efter detta måste en metod för att se till att resursflödet fungerar korrekt för dessa
celler utvecklas. Det fungerar exempelvis inte att helt enkelt anta att icke-existerande celler
inte  innehåller  någon  näring  alls,  eftersom  detta  skulle  leda  till  att  mängden  näring  i
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Figur 4.4.3: Världen efter 1, 2 och 3 generationer (vilket visas i det övre vänstra hörnet i
respektive bild) med resursreproduktion påslaget. Den totala mängden näring i världen ökar

vid varje uppdatering.



kantcellerna hela tiden sjunker eftersom de icke-existerande cellerna ”tar” näring från dem,
som försvinner ut ur systemet.

Detta har här lösts genom en modifikation i beräkningen av hur mycket närliggande celler
tar från den cell som beräknas. Istället för att alltid dividera med två, som varit fallet med
fyra grannar eftersom 4/8 = ½, divideras istället med

 1−
antalet grannar

8

Detta får effekten att lika många åttondelar av den totala resursmängden tas som antalet
grannar  –  en  cell  med  tre  grannar  kommer  exempelvis  förlora  3/8  av  sin  näring  till
närliggande celler.  På detta vis kommer icke-existerande celler  inte påverka resursflödet.
Notera här alltså att beräkningen av hur mycket den aktuella cellen tar från närliggande
celler fortfarande är densamma – den aktuella cellen får fortfarande bara ta en åttondel av
den totala summan i grannskapet. Denna modifikation påverkar alltså inte hur resursflödet
fungerar  konceptuellt,  utan  ser  bara till  att  det  även fungerar  i  celler  som inte  har  fyra
grannar.

Den fullständiga formeln för att beräkna resursmängden i en cell efter resursflödessteget blir
alltså summan av det värde som tas från grannarna, och det värde som blir över efter att
grannarna tagit sin del från del aktuella cellen. Resursmängden r i den aktuella cellen efter
resursflödet, där x = summan av den aktuella resursen i grannskapet, y = mängden av den
aktuella  resursen  i  den  aktuella  cellen  innan  resursflödet  och  z  =  antalet  grannar,  kan
beskrivas på följande vis:

r=(
x
8
)+ y∗(1−(

z
8
))

Som komplettering presenteras även pseudokod för hela resursflödet nedan. Notera att den
resurs som avses skickas med som ett heltal, vilket alltså motsvarar det index som resursen
lagras på i celler och växter.

function resourceFlow(cell : Cell, pos : Vector2, r : int) : void
sum : float = 0
neighbours : int = 0
foreach von-neumann neighbour n of cell

if n is inside world
sum += n.getResource(r)
neigbours += 1

end
end

takeAmount : float = sum / 8
giveAmount : float = cell.getResource(r) * (1 - (neigbours / 8f))
totalAmount : float = takeAmount + giveAmount
totalAmount = Smallest(totalAmount, cell.getResourceMax(r))
set resource r in cell to totalAmount

end

Resursflödets effekt illustreras i figur  4.4.4 nedan, som illustrerar en simulering där bara
resursflöde (och inte resursproduktion) används. Gränserna mellan olika biom är här från
början väldigt skarpa, men suddas med tiden ut.

23



4.4.3 Växtnäring
Detta delsteg hanterar allt vad gäller växters överlevnad. Delsteget behöver bara köras på
celler som innehåller en växt, och består för varje cell av två interna delsteg:

1. Kontrollera huruvida den växt som befinner sig i cellen har nått sin maxålder, och i
sådana fall  döda den.  Detta delsteg är relativt  enkelt  – bara kontrollera huruvida
maxåldern har nåtts och i sådana fall döda växten och returnera alla resurser den
håller till cellen den befinner sig i.

2. Kontrollera huruvida det finns tillräckligt med resurser i cellen för att växten ska
kunna växa, och om så inte är fallet kontrollera huruvida det finns tillräckligt med
resurser för att växten ska kunna överleva. Om någon av dessa gäller tar växten de
resurser  den  behöver,  växer  om  detta  tilläts,  och  åldras.  Om  ytterligare  resurser
utöver  det  som behövdes  för  att  växa/överleva finns  tillgängliga  kan växten  även
lagra en viss mängd resurser.

Pseudokod för detta steg presenteras nedan.

function plantSustenance(cell : Cell) : void
plant : Plant = cell.OccupyingPlant

if oldPlant has reached its max age
//Return all resources to cell
foreach resource r in system

amount : float = plant.getResource(r) + 
cell.getResource(r)

//Limit to max value cell can hold
amount = Smallest(amount, cell.getResourceMax(r))
set resource r in cell to amount

end
kill(plant)

end

//If max age is not reached, check resource needs
else

//How many resources fulfill grow needs?
growNeedsMet : int = 0
foreach resource r in system

//The total amount available of this resource
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Figur 4.4.4: Världen efter 0, 10 och 100 generationer med resursflöde aktiverat. Det syns här
tydligt hur resursskillnader jämnar ut sig med tid. 



totalAmount : float = plant.getResource(r) +
cell.getResource(r)

//Can the plant grow?
if totalAmount >= plant.getResourceGrowthNeed(r)
and plant is not at max age

totalAmount -= plant.getResourceGrowthNeed(r)

//The growth need for this resource is met
growNeedsMet += 1

end

//Check if plant can survive
else if totalAmount >= plant.getResourceSurvivalNeed(r)

totalAmount -= plant.getResourceSurvivalNeed(r)

//Otherwise, the plant dies 
else

set resource r in cell to totalAmount
kill(plant)

end

if plant is not dead
plantAmount : float = plant.getResource(r) + 

plant.getResourcePerTick(r)
plantAmount = Smallest(amount, totalAmount)
set resource r in plant to plantAmount

//Cell gets what plant left
cellAmount : float = totalNutrition – plantAmount
set resource r in cell to cellAmount

end

//If the plant did die, there is no
//need to check the remaining resources.
else

break
end

end

if plant is not dead
if growNeedsMet = mResourceCount

grow(plant)
end
age(plant)

end
end

end

Växters resursanvändning illustreras i figur  4.4.5 nedan, där näringen är märkbart lägre i
den cell växten befinner sig i än i omgivningen.
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4.4.4 Växtreproduktion
Detta delsteg hanterar spridning av växter i världen. Det är här två fall som måste hanteras
för varje cell:

1. Cellen innehåller ingen växt. I detta fall kontrolleras huruvida cellen innehåller några
frön, och om så är fallet väljs ett slumpmässigt frö ut som kandidat till att utvecklas
till en växt. Om cellen innehåller tillräckligt av alla resurser för att fröt ska klara av att
förvandlas till en växt, placeras en växt av den art fröt tillhör i cellen och alla frön tas
bort ur cellen. Om så inte är fallet sker ingenting, och simuleringen fortsätter. Att ta
bort övriga frön i cellen introducerar ett sätt för frön att försvinna ur världen, vilket
av minnesskäl är nödvändigt. Detta är dock inte fullt realistiskt, och detta diskuteras
vidare i kapitel 5.4.3.

Pseudokod:

function spawnSapling(cell : Cell) : void
if cell contains any seeds

specie : PlantSpecie = specie of random seed in oldCell
int okResources = 0;
foreach resource r in system

if cell.getResource(r) < specie need of r
break;

end
okResources += 1

end
if okResources == number of resources in system

create plant of specie in cell
remove all seeds from cell

end
end

end

2. Cellen innehåller en växt. I detta fall kontrolleras huruvida växten kan släppa några
frön.  En  skillnad  här  i  förhållande  till  grundmodellen  är  att  fröproduktion  i
grundmodellen  även  baseras  på  hur  stora  frukter  växten  kan  producera.  Detta
koncept  existerar  inte  här,  utan  alla  växter  som  uppnått  en  viss  fertilitetsålder
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Figur 4.4.5: Illustration av växtnäring. Cellen som
innehåller en växt innehåller mindre näring än

omgivningen eftersom växten tar viss närng för att
överleva.



producerar  frön  vid  varje  uppdatering.  Om  växten  kan  släppa  frön  slumpas  en
position i dess mooregrannskap, och ett frö släpps i den slumpade cellen om den inte
befinner sig utanför världen, om den inte består av vatten (vatten kan inte innehålla
växter så att släppa frön här skulle inte ha någon effekt) och om den är tom. Att bara
släppa frön i tomma celler är även det, liksom att ta bort frön i celler när växter bildas
där,  ett  steg  mot  att  av  minnesskäl  reducera  mängden  frön  i  världen  och  detta
diskuteras vidare i kapitel 5.4.3.

Pseudokod för detta steg:

dropSeed(plant : Plant, pos : Vector2) : void
dropPos : Vector2 = randomMooreNeighbour(pos)
if dropPos is inside world

target : Cell = cell at dropPos
//Water can't host plants
if target.Biome != Water and target is empty

target.addSeed(plant.Specie)
end

end
end

Växtreproduktion har naturligt effekten att växtpopulationer expanderar. Figur  4.4.6 visar
en population som med tiden reproducerar och ökar i antal.

4.4.5 Kombination av delstegen
Delstegen  exekveras  i  den  ordning  de  implementerades  och  detta  sker  i  funktionen
CellAutomator.Automate.  Automatiseringsfunktionen tar ett  antal  parametrar.  Den första
anger  hur  många  celler  som  ska  uppdateras  i  detta  anrop,  vilket  ger  effekten  att
automatiseringen  kan  spridas  ut  över  ett  längre  tidsspann  vilket  diskuterades  i
introduktionen till kapitel  4.4. Klienter kan alltså välja att köra automatiseringsfunktionen
oftare men uppdatera ett lägre antal celler vid varje anrop.

Resterande  parametrar  hanterar  huruvida  de  olika  delstegen  ska  köras  eller  inte.  I
normalfallet är alla dessa aktiverade, men varianter kan användas för att lägga mer fokus på
specifika delar.

Automatiseringsfunktionen  använder  sig  även  av  en  array  av  positioner  vid  namn
updateOrder, och denna innehåller cellernas uppdateringsordning (även detta diskuterades i
introduktionen till kapitel 4.4). Genom att uppdatera celler i tur och ordning genom att stega
genom denna array ges en slumpmässig uppdateringsordning, men med garanti för att alla
celler hinner uppdateras innan nästa cykel påbörjas.
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Figur 4.4.6: Världen efter 1, 12 och 32 generationer. Figuren visar hur en växtpopulation
reproducerar och ökar i antal.



function automate
(

updateCount : int,
useResourceProd : bool,
useResourceFlow : bool,
usePlantSust : bool,
usePlantReprod : bool

) : void
for i : int = 0; i < automationCount; i++

pos : Vector2 = next value in updateOrder
cell : Cell = cell at position pos

//Resource production and flow for every resource
for int resource = 0; resource < mResourceCount; resource++

if useResourceProd = true
resourceProduction(cell, resource);

end
if useResourceFlow = true

resourceFlow(cell, pos, resource);
end

end

if usePlantSust and cell contains plant
plantSustenance(cell);

end

if(usePlantReprod)
plantReproduction(cell, pos);

end
end

end

För att koppla automatiseringen till celler och växter presenteras ett komplett UML-diagram
i figur  4.4.7 nedan. Detta diagram är ganska stort, men är endast en kombination av figur
4.2.2 och figur 4.4.1, med CellAutomator tillagd.
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Figur 4.4.7: UML-diagram för relevanta delar
av simuleringen.



I figur 4.5.1 nedan visas två bilder på ekosystemet i sitt nuvarande stadie. Det är här tydligt
hur olika växter kräver olika mycket resurser för att överleva – kaktusar klarar exempelvis
att  överleva i  öknen medans andra växter har stora problem att  sprida sig dit.  Systemet
använder sig dock fortfarande av endast en resurs, vilket exempelvis visar sig i att kaktusar
inte har några problem att sprida sig till alla andra biom. Faktum är att kaktusar till och med
klarar sig bättre i andra biom än öknen, något som visas genom att de klarar av att växa sig
större  utanför  öknen.  För  att  lösa detta  behövs  fler  resurser  så  att  biom och växter  kan
specialiseras mer mot olika förhållanden.

4.5 Fler resurser
Nästa steg som genomfördes var att lägga till fler resurser i ekosystemet. Som nämnts har
systemet redan stöd för flera resurser, och det enda som behövde göras i detta läge var att
lägga till resurserna samt definiera hur olika biom och växter producerar och konsumerar
dem. De resurser som lades till i systemet följer:

• Vatten.  Vatten  är  ett  näringsämne  som  tas  upp  från  marken,  och  kan  därmed
naturligt simuleras som all annan näring. Biom med mycket regn (se diagrammet i
4.1.1) producerar naturligt mer vatten än biom med mindre regn.

• Solljus. Solljus kan simuleras på ett liknande sätt som näringsämnen i marken, där
konkurrensen kan tolkas som att växter blockerar varandra från ljuset. Växter som
kräver mycket solljus kan alltså därmed ta solljus från närliggande celler, vilket gör
att solljus kan simuleras på samma sätt som övriga resurser.

Den uppmärksamma läsaren reagerar kanske på att det finns skillnader i hur solljus
fungerar i förhållande till näringsämnen i marken och att resursen därför inte passar
perfekt in i det system för resurser som används. Detta är korrekt, och diskuteras
vidare i kapitel 5.4.2.

Utöver detta gjordes även ett annat tillägg i  systemet, nämligen att ett  maxvärde för hur
mycket av varje resurs varje växtart klarar av infördes. Om en cell producerar mer av en
resurs än detta värde tillåter kan växter av den aktuella arten inte överleva i cellen. Detta
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Figur 4.5.1: Ekosystemets nuvarande stadie.  Första bilden visar hur växter har svårt att
sprida sig till biom med lägre näringsvärden. Bild två visar dock hur kaktusar trivs bättre

utanför öknen än i den, vilket är felaktigt.



löser ett problem med modellen där det alltid är bättre att producera mycket av någon resurs
- regnskogen producerar exempelvis mycket av både vatten och solljus, och detta tolkas då i
systemet som en idealplats för alla växter, vilket inte riktigt är fallet i verkligheten. Genom
att införa maxgränser för vad olika arter klarar av varje resurs kan växter hindras från att
spridas till  biom där de inte  hör hemma. Genom att  exempelvis  införa en maxgräns för
mängden vatten kaktusar klarar av löses problemet med att kaktusar sprider sig ur öknen
som illustrerades i figur 4.5.1.
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5 Utvärdering

I  detta  kapitel  utvärderas  ekosystemet  med  fokus  på  effektivitet  (i  form  av  tids-  och
minnesanvändning)  samt realism.  Först  ges  en presentation  av  hur  respektive  kriterium
mätts tillsammans med en presentation av relevant mätdata, och efter detta följer en analys
av vad mätningarna visar samt eventuella slutsatser som kan dras från dem.

Det  är  i  sammanhanget  relevant  vilken  hårdvara  som  testerna  utförts  på,  så  dessa
presenteras  övergripande  nedan.   Processor  och  primärminne  anses  vara  intressant,
resterande komponenter har uteslutits.

Specifikation:

• Processor. Intel Core i7-3632QM 2,2GHz med Turbo Boost upp till 3,2GHz. Turbo
boost  är en teknik  som kortfattat  automatiskt  ökar processorns klockhastighet då
detta behövs, och det får här antas att detta gjorts vid behov.

• Primärminne. 8GB DDR3 1333MHz.

5.1 Tidseffektivitet
Tidseffektiviteten har mätts genom att variera tre nyckelegenskaper i simuleringen: världens
storlek,  hur  stor  andel  av  cellerna  i  världen  som  innehåller  en  växt  (hädanefter  kallad
”växtdensitet”), samt antalet resurser som används i systemet. Varje nyckelegenskap testas
med tre olika värden och för att ge en komplett bild av hur nyckelegenskaperna påverkar
effektiviteten har alla kombinationer av dessa körts. Detta resulterar totalt i 33 = 27 testfall.

Själva mätningarna har genomförts genom att mäta tiden i millisekunder en uppdatering av
hela världen tar. Detta innebär alltså att varje test resulterar i ett heltal motsvarande antalet
millisekunder en uppdatering av hela värden tar under rådande förhållanden. Dessa värden
ger  en  bild  av  hur  de  olika  egenskaperna  samt  olika  kombinationer  av  dem  påverkar
effektiviteten.

För att minimera risken att externa faktorer påverkar mätningarna har varje testfall körts
100 gånger. Resultatet av dessa körningar presenteras i form av lådagram. Ett lådagram (se
figur 5.1.1) består av en box, eller ”låda”, som innehåller 50% av alla värden i populationen
samt ett horisontellt streck i denna låda som markerar medianen. De vertikala strecken på
varje sida om lådan innehåller alla resterande värden som befinner sig närmre lådan än 1,5
gånger avståndet mellan lådans kanter. Resterande värden, som befinner sig längre ifrån
lådan  än  1,5  gånger  avståndet  mellan  lådans  kanter,  kallas  för  uteliggare  och  markeras
separat  (exempelvis  med  en  punkt)  eftersom  de  befinner  sig  så  långt  ifrån  resten  av
populationen. För en mer ingående presentation av lådagram, se exempelvis  Williamson,
Parker, & Kendrick (1989).

31



Fördelen  med  att  använda  lådagram  jämfört  med  att  exempelvis  bara  presentera
medelvärden  eller  medianer  är  att  de  ger  en  bra  bild  över  distributionen  av  värden  i
populationen - information som går förlorad genom att bara presentera medelvärden eller
medianer.  Av de 27 testfall  som körts diskuteras bara ett urval  som visar på intressanta
egenskaper hos simuleringen i rapporten, men alla diagram presenteras i Appendix A.

De tre nyckelegenskaperna har varierats med följande värden:

• Världens  storlek.  Har testats med 16384, 32768 och 65536 celler,  vilket alltså
innebär att varje steg innebär en fördubbling av storleken.

• Växtdensitet. Har testats med 0%, 50% och 100%, vilket motsvarar hur stor andel
av cellerna i världen som innehåller en växt. På 0% existerar alltså exempelvis inga
växter i världen.

• Antal  resurser.  Har  testats  med  1,  3  och  5  resurser.  Notera  att  detta  bara  är
relevant eftersom alla resurser i systemet hanteras på samma sätt – hade varje resurs
haft  ett  separat  beteende  hade  antalet  resurser  inte  varit  intressant  eftersom  de
kunnat använda helt olika mängd tid.

Några  grundläggande  observationer  av  hur  de  olika  nyckelegenskaperna  påverkar
effektiviteten kan utläsas ur testkörningarna. Exempelvis tycks ökning av världens storlek ge
en ökning av tiden som är större än linjär, vilket illustreras i  5.1.2 nedan där medelvärden
från tre körningar där världens storlek varierats visas.
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Figur 5.1.1: Exempel på ett
lådagram.



Ökning av växtdensiteten tycks ge en linjär ökning av tiden, vilket visas i figur 5.1.3 nedan,
där medelvärden från tre körningar där växtdensiteten varierats visas. Detsamma gäller för
antalet resurser i världen, vilket visas i figur 5.1.4.
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Figur 5.1.2: Diagram som visar medeltiden det tar att uppdatera världen som funktion
av världens storlek.
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Figur 5.1.3: Diagram som visar medeltiden det tar att uppdatera världen som funktion av
växtdensiteten. Växtdensitet motsvarar här hur hög procent av alla celler i världen som

innehåller en växt.
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5.2 Minneseffektivitet
Att mäta hur mycket minne som används av själva ekosystemssimuleringen är svårt och den
grundläggande anledningen till detta är helt enkelt att programmet även använder minne till
andra saker. Det finns i profileraren i Unity möjlighet att undersöka minnesanvändningen
lite mer ingående, men inte riktigt på den nivå som hade varit att önska för att på ett smidigt
sätt utvärdera exakt hur mycket minne som används av just ekosystemet. Det som går att ta
reda på är mer eller mindre hur mycket minne som reserverats till scripts i allmänhet, men
någon metod för att hämta ut hur mycket minne instanser av en viss struktur använder,
vilket hade varit av intresse här, har inte hittats.

Även om minnesanvändningen inte kan mätas exakt anses den ändå vara av värde för att ge
en  bild  av  ungefär  vilken  dimension  simuleringens  minnesanvändning  befinner  sig  i.
Mätningarna har utförts genom att extrahera hur mycket minne som används av alla scripts i
programmet, vilket tar bort saker som lagring av externa resurser som exempelvis texturer,
som ofta använder ganska mycket minne. För att dessutom minimera påverkan från andra
scripts,  som  inte  är  direkt  relaterade  till  ekosystemet  (diversesaker  som  exempelvis
kamerakontroll  och  liknande),  har  minnesanvändningen  av  scripts  mätts  i  en  tom värld
(alltså en värld bestående av noll celler) och i detta fall låg minnesanvändningen på ungefär
500 kilobyte. Detta anses vara minne som läggs på annat än själva ekosystemet, och har
därför subtraherats i mätningarna.

Minneseffektiviteten har mätts genom att variera samma egenskaper som då tidseffektiviten
mättes. Varje egenskap har fortfarande varierats med tre olika värden, men istället för att
köra alla möjliga kombinationer har varje egenskap bara varierats i en miljö, det vill säga
med de andra egenskaperna konstanta. Detta ger tre testfall per egenskap, vilket som grund
resulterar  i  nio  testfall  jämfört  med  de  27  som  kördes  då  tidseffektiviteten  mättes.
Minnesanvändningen  har  liksom  tidseffektiviteten  mätts  genom  att  genomföra  hundra
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Figur 5.1.4:  Diagram som visar medeltiden det tar att uppdatera världen som funktion av
antalet resurser i världen. 
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mätningar,  som sammanställts  med hjälp av lådagram i  Appendix B,  och sedan beräkna
medelvärdet av dessa. Avvikelsen har varit väldigt låg, vilket syns tydligt i lådagrammen.

Världens storlek testades i världar med storlekarna värld utan växter (för att lägga mer fokus
på cellerna) med tre resurser. Resultatet, som presenteras i figur  5.2.1 nedan, visar att en
fördubbling  av  antalet  celler  i  världen  även  leder  till  ungefär  en  fördubbling  av
minnesanvändningen, vilket också är logiskt.

Växtdensiteten testades i en värld bestående av 65536 celler (den största som använts) med
tre resurser.  Resultatet presenteras i  figur  5.2.2 nedan och även här tycks ökningen vara
linjär.
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Figur 5.2.1: Diagram som visar minnesanvändningen som funktion av antalet celler i världen.
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Antalet resurser testades även det i en värld bestående av 65536 celler, och här användes
50% växtdensitet för att även redogöra för påverkan från växter. Resultatet presenteras i
figur 5.2.3 nedan, och även här tycks ökningen vara nästintill linjär.
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Figur 5.2.2:  Diagram som visar minnesanvändningen som funktion av växtdensiteten i
världen.
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Figur 5.2.3:  Diagram som visar minnesanvändningen som funktion av antalet resurser i
världen.
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5.3 Analys av effektivitet
Det första som är värt att poängtera här är att nyckelegenskaperna inte är helt separerade
utan  även  beror  på  varandra.  Växter  använder  resurser,  vilket  gör  att  tidsökningen  då
växtdensiteten ökar även beror på antalet resurser i systemet. Större världar leder till fler
växter,  vilket  gör  att  tidspåverkan  från  en  ändring  av  världens  storlek  även  beror  på
växtdensiteten, och så vidare. Det som har mest påverkan på tidseffektiviteten är världens
storlek, vilket visas i diagrammen i kapitel 5.1. Näst störst påverkan ges av antalet resurser i
världen, och minst påverkan ges från antalet växter. De båda sistnämnda bidrar båda med
linjär tillväxt av tiden, men antalet resurser har en brantare ökning.

Det  som diskuterats  tidigare  är  hur  de olika nyckelegenskaperna påverkar simuleringens
effektivitet, vilket är relevant för att analysera vilka egenskaper som är dyra, hur de förhåller
sig till varandra och så vidare. Något som dock också är intressant är vad de olika värdena
betyder,  och  huruvida  modellen  ur  effektivitetssynpunkt  är  rimlig  att  använda  i  ett
realtidsdataspel.  För  att  diskutera  detta  krävs  någon  form  av  mått  på  hur  lång  tid  en
uppdatering  maximalt  får  ta  under  dessa  omständigheter,  och  tiden  en  uppdatering  tar
kopplas  därför  till  hur  många bilder  per  sekund (eng.  frames  per  second,  FPS)  som ett
dataspel förväntas kunna visa. Detta värde kan såklart variera mellan olika spel, men 60 FPS
är ett vanligt värde. Detta innebär alltså att ett spel förväntas kunna uppdatera spelvärlden
60 gånger per sekund, vilket  innebär att  varje uppdatering max får ta knappt 1/60 = 17
millisekunder. Rimligheten diskuteras först utan hänsyn till asynkrona uppdateringar för att
göra resonemanget enklare att följa.

Att uppdatera en värld innehållandes 16384 celler, 50% växtdensitet och en resurs tar som
medel åtta millisekunder att utföra. Huruvida detta är rimligt beror givetvis på hur mycket
tid som förväntas användas av andra beräkningar – ska 60 FPS upprätthållas får maximalt
17  – 8 = 9 millisekunder  läggas på andra beräkningar.  Diskussionen kring rimlighet tas
enklare  genom  att  analysera  de  mer  krävande  varianterna,  där  en  uppdatering  av  hela
ekosystemet ofta tar betydligt mer än 17 millisekunder. Att uppdatera en värld bestående av
65536  celler,  50%  växtdensitet  och  fem  resurser  tar  ungefär  112  millisekunder,  vilket
motsvarar knappt 9 FPS. Att genomföra hela denna uppdatering i ett svep ger frysningar
som är klart märkbara för användaren, och ändå är förhållandena inte orimliga. 65536 celler
motsvarar 256*256 celler vilket inte är orimligt stort, 50% växtlighet är inte orimligt mycket
(en  skog  har  exempelvis  betydligt  mer  än  så),  och  5  resurser  skulle  mycket  väl  kunna
användas i en simulering som är vetenskapligt inriktad. Att lägga 112 millisekunder i ett svep
på att uppdatera en värld med dessa förutsättningar kan alltså klassas som orimligt för mer
generell användning.

Genom  att  införa  asynkron  uppdatering  i  modellen  ökas  den  tid  som  kan  läggas  på
uppdatering av  världen markant,  eftersom det i  och med detta  blir  möjligt  att  dela  upp
uppdateringen i flera mindre delar och undvika att uppdatera hela världen på en gång. Att
exempelvis dela upp uppdatering av den värld som nämndes ovan som tog 112 millisekunder
i  20  delar,  kan  112/20  =  5,6  millisekunder  läggas  på  uppdatering  åt  gången,  vilket  är
behagligare för användaren eftersom denna tid inte renderar frysningar i spelet.

Med  den  asynkrona  uppdateringsmodellen  blir  det  teoretiskt  möjligt  att  hantera  väldigt
stora  ekosystem,  där  för  lång  uppdateringstid  helt  enkelt  löses  genom  att  minska
uppdateringsfrekvensen eller  öka antalet  steg som uppdateringen av världen delas upp i.
Begränsningen blir här när simuleringen blir så krävande att den inte kan uppdateras med
den  frekvens  som  önskas.  Om  det  exempelvis  krävs  30  minuter  för  att  uppdatera  en
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gigantisk  värld  i  tillräckligt  små delar  för  att  undvika  frysningar  kommer modellen  inte
fungera om applikationen kräver att systemet uppdateras med högre frekvens än så.

För  att  ge  en  referenspunkt  angående  simuleringens  effektivitet  har  ett  litet  test  även
genomförst på två andra plattformar: en laptop med en 1,3 Ghz processor och 4GB DDR3
800MHz  primärminne  samt  en  Google  Nexus  10  (se  exempelvis
http://www.google.se/nexus/10/ för specifikation). Detta är givetvis inget absolut mått, men
ger en lite tydligare bild av hur simuleringen presterar på andra plattformar.

Testet  som  genomförst  här  är  samma  som  tidigare,  men  endast  en  testkörning  har
genomförts. Den värld som använts är den bestående av 65536 celler med 100% växtlighet
och fem resurser. Testet visar att laptopen i genomsnitt använder 231 millisekunder för att
uppdatera  världen,  medans  Nexusen behöver  325 millisekunder.  Detta  jämfört  med den
dator  som  de  mer  utförliga  testerna  genomförst  på,  som  i  genomsnitt  behövde  92
millisekunder för att uppdatera motsvarande värld.

Minnesmätningarna  är  som nämnts  tidigare  inte  exakta  och  ska  mest  ses  mest  som ett
komplement för att ge en känsla av vart simuleringen befinner sig minnesmässigt. Det går
här  inte  att  göra  några  speciellt  djupa  analyser.  Det  som  i  allmänhet  går  att  säga  om
minnesanvädningen  är  att  den  under  de  flesta  omständigheter  inte  bör  ställa  till  några
problem om ekosystemet hålls inom den skala som presenterats här – knappt 30 megabyte
är inget problem för moderna datorer. På persondatorer bör i allmänhet betydligt större och
komplexare ekosystem kunna hanteras innan minneskrav blir ett problem. På handhållna
enheter är det  tänkbart att  minnesanvändning blir  en begränsning om väldigt  stora eller
komplexa  världar  simuleras.  Om  minnesanvändningen  fortsätter  utvecklas  enligt
diagrammet i figur 5.2.1 hade en tom värld med tre resurser och 1024*1024=1048576 celler
krävt ungefär 256 megabyte minne, där tillägg av växter plus eventuella externa resurser
använt ytterligare minne. Som referenspunkt har en iPhone 4s tillgång till  512 megabyte
minne, och det är här sannolikt att minneskraven blivit ett problem. Det ska dock förtydligas
att  en värld  som är  1024*1024 celler  stor  är  16  gånger  större  än den  största  värld  som
använts i detta arbete.

5.4 Realism
Realism går inte att sätta siffror på och är, som nämnts tidigare, ett mycket svårare värde att
kvantifiera  än  effektivitet.  Realismen utvärderas  därför  genom en  diskussion  snarare  än
genom konkreta mätningar. I detta kapitel presenteras funderingar kring olika egenskaper
simuleringen innehar, och huruvida dessa bidrar med realism eller inte.

Modellen  tar  hänsyn  till  ett  antal  grundläggande  egenskaper  hos  ekosystemet,  som
exempelvis  olika  biom  som  skapar  olika  förhållanden,  olika  växtarter  som  trivs  i  olika
förhållanden samt olika resurser som växterna konkurrerar om. Detta gör att modellen ger
en bra överblick över de grundläggande faktorer som styr ett ekosystem. Detta sker givetvis
på en ganska hög nivå och detaljer utelämnas (ekosystem i verkligheten är, som diskuterats
tidigare, betydligt mer komplexa än det som visas i simuleringen). Som diskuterats tidigare
står realism i många fall som motpol till effektivitet där en mer realistisk simulering kräver
mer resurser, och detta leder naturligt till att realism måste balanseras mot effektivitet. Ett
konkret exempel där detta gjorts är implementationen av resursflöde, något som diskuteras
djupare i kapitel 5.4.2.
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5.4.1 Dynamik och emergens
Ett  viktigt  begrepp i  realismdiskussionen är,  som nämndes  redan i  metodbeskrivningen,
emergens.  Ett  emergent  system  är  ett  system  där  komplexa  beteenden  bildas  utifrån
förhållandevis enkla regler, och det är i detta sammanhang en eftertraktad egenskap för att
kunna skapa beteenden som inte är  ”hårdkodade” av utvecklaren. Genom att  införa mer
dynamiska  beteenden  i  systemet  ökar  chansen  att  oväntade  och  intressanta  effekter
uppkommer. Vissa delar av systemet är mer dynamiska än andra, och även om det i många
fall finns stöd för att intressanta saker ska inträffa finns det delar av simuleringen som hade
kunnat  vara mer  dynamiska än  de är,  vilket  gett  upphov till  mer  emergenta  beteenden.
Några exempel på detta diskuteras här.

Ett intressant fenomen i sammanhanget är konkurrens, där växter tävlar om resurser. Detta
existerar  genom  resursflöde  i  systemet  och  är  en  grundbult  för  att  skapa  en  dynamisk
simulering. En intressant funktion hade dock varit motsatsen, där olika växtarter inte bara
stjäl resurser från varandra, utan även behöver varandra för att överleva. Detta existerar inte
direkt in nuläget, men skulle genom en enkel modifikation av systemet bli möjligt. I nuläget
har varje växtart en maxgräns för hur mycket den klarar av respektive resurs, och denna
maxgräns är baserad på hur mycket cellerna i systemet producerar av respektive resurs, inte
hur mycket de faktiskt innehåller. Genom att modifiera systemet så att detta istället baseras
på hur mycket cellerna faktiskt innehåller, hade intressanta situationer kunnat uppstå där en
växtart inte kan leva i  ett  biom utan  ytterligare en växtart  som ”städar upp” en oönskad
resurs  från  cellerna.  Detta  hade  även  kunnat  innefatta  två  växtarter,  där  båda  arterna
behöver varandra för att kunna existera i ett visst biom – något som kallas för mutualism.

En annan intressant aspekt att ta upp är möjligheten för delar av ekosystemet att kollapsa,
exempelvis genom att växter utrotas och ersätts av någon annan art. Möjligheten till kollaps
gör systemet mer intressant, och kan även vara användbart som läromedel där viss påverkan
på systemet leder till att delar av det kollapsar. I modellen som presenterats är det möjligt
för enskilda växtarter att utrotas, något som oftast sker då en växt med lägre krav på resurser
sprider sig till  samma område. Växten med lägre resurskrav har enklare att överleva och
framför allt har dess frön större chans att klara av att utvecklas till växter. Detta kan efter ett
tag leda till  att  den mer krävande växten konkurreras ut  helt  och därmed utrotas.  Detta
fenomen är kanske främst intressant ur ett pedagogiskt perspektiv, där det visar att vissa
förändringar leder till effekter som inte är reversibla.

Slutligen kan nämnas att systemet förmodligen kunnat uppvisa mer emergenta beteenden
genom tillägg av ytterligare resurser samt växter med olika behov. Grundsystemet har i sitt
nuvarande stadie stöd för att  intressanta saker ska inträffa,  men ytterligare resurser och
växter hade givit ännu fler interaktionsmöjligheter, exempelvis i det system för konkurrens
som redan finns på plats.

5.4.2 Resursflöde
Resursflödet ämnar främst att simulera hur växter kan ha väldigt långa rötter som täcker
stora ytor under marken och därmed sträcker sig in i närliggande celler och tar resurser
därifrån. Systemet för detta är, i och med att alla resurser hanteras på samma vis, väldigt
generellt vilket gör det enkelt att lägga till nya resurser utan att behöva utveckla nya system
för varje resurs. Vissa resurser fungerar dock väldigt annorlunda mot resterande och passar
inte in i den generella modellen. Ett exempel på detta som används i denna simulering är
solljus. Detta simuleras i nuläget som vilken resurs som helst, där växter som har ett stort
behov av solljus tar detta från sin omgivning. Detta är visserligen till viss del hur det fungerar
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i verkligheten där stora växter kan täcka över mindre växter och därmed blockera dem från
solljuset, men modellen förenklar detta en hel del. Exempelvis utgås det här ifrån att växter
som kräver mycket solljus också kan ta detta från sin omgivning, vilket inte nödvändigtvis
måste stämma då inte alla växter som behöver mycket solljus är stora, där kaktusar är ett
ypperligt exempel.  Genom att  i  simuleringen placera en kaktus bredvid en gran kommer
kaktusen, i och med sitt högre behov av solljus och resursflödet mellan cellerna, ta detta från
granens cell. Huruvida detta inträffat i verkligheten är tveksamt med tanke på att granar i
allmänhet är betydligt större än kaktusar.

Ett  mer  realistiskt  sätt  att  simulera  solljus  vore,  i  förhållande,  att  implementera en 3D-
simulering med växter som faktiskt kan täcka över varandra på riktigt. Detta hade dock, av
förklarliga  skäl,  infört  en  helt  ny  dimension  av  resurskrav  på  simuleringen.  En annan i
sammanhanget rimligare  variant vore  att  införa ett  separat  system för solljus,  så att  det
fungerat mer realistiskt. En styrka hos modellen är dock just att alla resurser kan simuleras
med  hjälp  av  ett  generellt  system,  och  det  vore  därför  något  omständigt  att  behöva
implementera ett separat system för solljus. Det system som används nu visar dessutom den
grundläggande poängen att växter faktiskt konkurrerar om solljus, även om detaljerna inte
är  fullt  realistiska,  och det  kan därför antas fylla  sitt  syfte.  Detta  är  ett  exempel  på den
avvägning mellan realism och effektivitet som genomsyrat detta arbete.

5.4.3 Fröhantering
Ett av de mest tydligt orealistiska inslagen i simuleringen är sättet som frön hanteras, vilket
presenterades  i  kapitel  4.4.4 om  växtreproduktion.En  växt  kan  endast  släppa  frön  i
närliggande celler som inte består av vatten och som inte innehåller någon annan växt, och
när ett frö i en cell förvandlas till en växt raderas resterande frön i cellen. Motiveringen till
detta beteende var att frön på något sätt måste försvinna ur modellen och detta ansågs vara
ett smidigt sätt att implementera detta.

Till att börja med är det givetvis orealistiskt att frön inte kan släppas i vatten, men detta
påverkar inte simuleringen nämnvärt eftersom fröt aldrig efter att det släpps kan flyttas till
en annan cell samt att växter i nuläget inte kan växa i vatten. Frön hade i detta läge legat kvar
i vattencellen för alltid utan att påverka simuleringen mer än att använda minne som kunnat
användas till att lagra annat. Realismen blir dock mer tveksam i övriga fall. Att en växt inte
kan släppa frön i en cell som innehåller en annan växt eller att alla frön i en cell dör då en
växt bildas där är givetvis orealistiskt – det  finns ingen realistisk förklaring till  något av
dessa fenomen.

Grundprincipen att frön på något sätt försvinner är dock rimlig – dels är det som sagt mer
eller mindre ett krav för att inte få ett system där minnesanvändningen ökar oändligt, men
det är även ur ett realismperspektiv ett rimligt antagande att frön inte kan överleva i jorden
för alltid utan att de tillslut på ett eller annat sätt förstörs. Ett bättre sätt att implementera
detta vore, då systemet analyseras i efterhand, att helt enkelt associera varje växtart med ett
värde för hur länge frön av denna art kan överleva i marken, och lagra åldern på varje frö. Då
ett frö når maxåldern för sin art dör det. På detta vis hade frön fortfarande tagits bort ur
modellen, men detta hade skett på ett mer realistiskt vis än den nuvarande metoden. Detta
tillvägagånssätt hade fått den negativa effekten att frön inte längre kan representeras genom
ett enda heltal vilket delvis var motiveringen till den modell som implementerats, men detta
anses inte vara något stort problem.
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5.5 Slutsatser
Huruvida modellen ur effektivitetssynpunkt är rimlig att använda i dataspel eller inte beror
givetvis  på  resurstillgången  på  den  plattform  där  modellen  tänkt  användas,  samt  hur
komplex  simulering som avses. Minneskraven är förhållandevis små och bör inte ställa till
några problem även om större och mer komplexa världar används. En värld bestående av
65536 celler  med 50% växtdensitet  och 5 resurser,  vilket  i  sammanhanget anses vara en
ganska  komplex  värld,  krävde  26789  kilobyte  (ungefär  26,8  megabyte)  minne,  vilket  är
ganska långt under nivåer som skulle ge dagens hårdvara några problem. Möjligtvis kan
vissa enheter med förhållandevis lite minne få problem med väldigt stora eller komplexa
världar.

I allmänhet kan även tidskraven anses vara rimliga för användning i dataspel, kanske främst
på grund av  den asynkrona modell  som gör det  möjligt  att  ganska fritt  konfigurera hur
ekosystemet  ska  uppdateras.  Även  om  det  på  en  Google  Nexus  10  inte  är  möjligt  att
uppdatera en värld på 65536 celler var tionde sekund utan att få problem, är det i modellen
trivialt att experimentera med uppdateringstiden samt det antal deluppdateringar varje hel
uppdatering delas upp i. Modellen kan alltså, ur en generellt perspektiv, anses vara rimlig för
användning i dataspel.

Med  det  sagt  finns  det  givetvis  specifika  situationer  då  modellen  inte  är  rimlig.  Om
specifikationen till ett spel exempelvis kräver att spelet ska gå att köra på en Google Nexus 10
med en värld som är 65536 celler  stor där världen ska uppdateras var tionde sekund är
denna modell helt enkelt inte effektiv nog. 

Även när det gäller realism beror modellens rimlighet givetvis på de krav som ställs i den
applikation där ekosystemet ska användas. Även här är konfigurerbarhet, precis som med
effektivitet,  en egenskap som ökar  modellens rimlighet eftersom resurser och växter kan
anpassas efter behov. Detta gör att allt från enklare, övergripande simuleringar till väldigt
specialiserade  simuleringar  med  många  resurser  och  växter  kan  skapas,  vilket  gör  att
modellen kan användas i många olika applikationer.

Modellen är dock, även om den är relativt konfigurerbar, i sin natur ganska enkel och det
finns  givetvis  situationer  där  en  mer  komplex  modell  behövs.  Ett  självklart  exempel  är
applikationer där ett ekosystem i 3D behövs, där denna modell av förklariga skäl inte kan
användas i sin nuvarande form. Värt att nämna här är dock att modellen inte är oanvändbar
bara för att ytterligare komplexitet behövs. Om så är fallet kan modellen, om den på det stora
hela fortfarande passar problemet, användas som grund där extra komplexitet läggs till efter
behov.
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6 Avslutande diskussion

I  detta  kapitel  knyts  säcken  ihop  och  arbetet  sammanfattas  och  diskuteras  ur  ett  större
perspektiv. Arbetet kopplas till forskningsetiska aspekter och undersökningens trovärdighet
diskuteras, och tankar kring hur arbetet skulle kunna utvecklas i framtiden, både i form av
utveckling av själva modellen men även vad modellen skulle kunna användas till i framtiden,
presenteras.

6.1 Sammanfattning
Målet  med detta arbete var att  utveckla en modell  för  simulering av ekosystem som var
tillräckligt realistisk och effektiv för att användas i realtidsdataspel, och fokus i arbetet har
därför legat på att utvärdera modellens tidseffektivitet, minneseffektivtet samt hur realistisk
den är. Relevanta områden innefattar framför allt information kring hur riktiga ekosystem
fungerar, samt tänkbara modeller för att implementera en simulering av ett ekosystem. En
sådan modell, som både är fokuserad på realism men samtidigt är tillräckligt enkel för att
användas, med viss modifikation, vara tillräckligt resurssnål för att användas i dataspel är
den modell som presenteras av Bandini & Pavesi (2004). Modellen simulerar ett ekosystem i
två  dimensioner  där  varje  cell  i  automaten  innehåller  en  viss  mängd  av  olika  naturliga
resurser samt, om förhållandena i cellen är fördelaktiga, en växt. Denna modell användes
som utgångspunkt i arbetet.

Implementationen av arbetet genomfördes genom att först implementera grundmodellen,
analysera hur den presterade, och sedan se över eventuella brister i modellen. En stor brist
som  upptäcktes  här  är  att  modellen  bygger  på  att  alla  celler  i  automaten  uppdateras
samtidigt, något som fungerar i mindre och enklare världar men kan ge problem med att
simuleringen ”fryser” i större system. Detta problem löstes genom att modifera modellen så
att den tillåter asynkron uppdatering av celler, där en uppdatering av hela systemet kan delas
upp över flera tidssteg vilken ger en bättre fördelning av tidsanvändningen.

Utvärderingen av arbetet fokuserar dels på att undersöka huruvida modellen är rimlig att
använda  i  dataspel,  men  analyserar  även  hur  olika  egenskaper  hos  modellen  påverkar
resursanvändningen. Utvärderingen visar att modellen ur ett generellt perspektiv bör vara
rimlig att använda i dataspel,  och att den är tillräckligt effektiv för att även användas på
plattformar med begränsad resurstillgång, exempelvis handhållna enheter. En Google Nexus
10 klarar exempelvis av att hantera en relativt stor värld (256*256 celler) utan problem.

6.2 Diskussion
Det mest relevanta att diskutera i den här typen av arbete är huruvida de mätningar som
gjorts faktiskt mäter det som efterfrågas, och det finns i detta arbete några riskzoner som bör
redogöras  för.  Det  finns  exempelvis  en  risk  att  effektiviteten  påverkas  av  av  att  Unity
används som motor. Varje cell och varje växt mappas till ett spelobjekt i Unity, vilket i stora
världar  resulterar  i  en  enorm  mängd  spelobjekt  som  måste  hanteras.  Detta  påverkar
förmodligen inte de tidsmätningar som gjorts speciellt mycket eftersom det som mätts här
isolerats till just uppdateringen av ekosystemet, men diskussionen kring hur stora ekosystem
som är rimliga att hantera beror sannolikt ganska mycket på hur effektivt Unity hanterar
stora mängder spelobjekt. Vissa saker har gjorts för att förminska denna effekt genom att
exempelvis dela upp världen i segment där spelobjekt långt bort från kameran (inte själva
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cellerna i ekosystemet utan endast deras representation i Unity) avaktiveras för att undvika
att Unity lägger tid på att uppdatera dem, men frågan är fortfarande relevant.

Ett annat problem som alltid är relevant i den här typen av arbete är att det inte finns någon
garanti för att programmet fungerar som det ska, vilket i förlängningen får effekten att det
program  som  undersökts,  i  strikt  mening,  är  ett  annat  än  det  som  beskrivs  i
implementationskapitlet.  Det går att testa programmet utförligt  och reparera de problem
som hittas, men det går aldrig att garantera att implementationen är felfri - faktum är att det
är sannolikt att den inte är det. Det finns alltså en möjlighet att undersökningar, i synnerhet
effektivitetsmätningar, påverkas av fel i programmet som gör dem missvisande. Detta arbete
utgår dessutom bara från en ganska abstrakt modell (Bandini & Pavesi, 2004) som inte går
in  speciellt  djupt  på  själva  implementationen  utan  främst  beskriver  hur  simuleringen
fungerar på en ganska hög nivå. Detta innebär att stora delar av den kod som producerats är
skriven på egen hand utifrån specifikationen i modellen vilket, i jämförelse med arbeten som
är mer baserade på en väldefinierad och vältestad implementation, leder till att risken för fel
ökar.

Slutligen är det även ett faktum att implementationen, även om den inte innehåller några
fatala  fel  som  gör  resultaten  från  undersökningen  missvisande,  fortfarande  innehåller
mycket  kod  som sannolikt  kunnat  optimeras  för  att  exekvera  snabbare  eller  konsumera
mindre minne. Det är därmed möjligt att den modell som presenteras har potential att vara
mer effektiv, men att dåligt optimerad kod får den att framstå som långsammare än den
hade kunnat vara.

6.2.1 Samhällelig nytta
Eftersom en tanke med arbetet är att det ska kunna ligga till  grund för utbildning kring
ekosystemet och utbildning antas ha en klar koppling till samhällsnytta, har även arbetet i
sig en ganska klar koppling till samhällelig nytta. Huruvida dataspel kan gynna utbildning
har diskuterats tidigare och slutsatsen drogs då att dataspel i många fall kan ha positiv effekt
på inlärning, delvis baserat på de arbeten som presenteras av  Squire et al. (2004) och Gee
(2003). En styrka hos modellen som presenteras är att de resurser och växter som används
är konfigurerbara, vilket gör det relativt smidigt att anpassa modellen till olika former av
utbildning. De resurser (vatten, solljus och en generell ”näring”) och växter som använts i
denna  presentation  skulle  tänkbart  kunna  användas  för  att  lära  barn  de  grundläggande
reglerna för hur ett ekosystem. Mer specialiserade förhållanden skulle kunna användas för
att simulera mer specifika förhållanden inom högre former av utbildning.

Det har tidigare diskuterats att simuleringar som ska kunna användas i spel med lärande
som  mål  bör  prioritera  realism  över  trovärdighet.  Relaterat  till  detta  är  hur  dataspel
potentiellt kan ge spelare en felaktig bild av hur verkligheten fungerar. Det pågår i samhället
idag  en  ganska  stor  debatt  kring  hur  dataspel  påverkar  spelare,  inte  minst  barn,  och
huruvida dessa får en skev verklighetsbild eller inte av dataspelande. En sak som diskuteras
mycket  är  huruvida  våldsamma  spel  ”trubbar  av”  spelaren  och  gör  att  denne  påverkas
mindre av verkligt  våld  efter  att  ha spelat  spel  med sådana inslag  (något som kallas  för
”desensibilisering, se exempelvis Carnagey, Anderson, & Bushman (2007) för en artikel om
detta fenomen kopplat till  våldsamma dataspel).  Våldet i  dataspel är ofta trovärdigt men
långt ifrån realistiskt (ett exempel som nämnts tidigare är hur skottskador i spelet Counter-
Strike (Valve Corporation, 1999) förhåller sig till skottskador i verkligheten).

Den simulering som presenterats här innehåller inget våld och det är därför osannolikt att
den skulle ge spelare en skev uppfattning av våld, men diskussionen kring huruvida spel kan
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ge spelare en skev bild av verkligheten är dock fortfarande relevant. Om det är så att spelare
som  spelar  våldsamma  spel  får  en  skev  uppfattning  om  verkligt  våld,  kan  dataspel  ge
spelaren en skev uppfattning om andra saker än våld och andra kontroversiella områden,
eller är det något speciellt med spel med sådana inslag som gör att spelare har enklare att
acceptera  orealistiska  inslag  i  dessa  sammanhang?  Vart  går  gränsen  för  vad  en  spelare
uppfattar  som  trovärdigt  och  vad  denne  avfärdar  som  orealistiskt?  Om  simuleringen
innehåller felaktigheter kring ekosystemet som fortfarande är trovärdiga, kommer spelare
acceptera dessa som realistiska och tro att det är så ekosystemet fungerar? Om så är fallet
blir det extra viktigt att det som presenteras i simuleringen är realistiskt för att inte lära
spelaren felaktiga saker.

6.3 Framtida arbete
Simuleringen är i sitt nuvarande stadie bara just en simulering. Den innehåller ingenting
som håller en användare intresserad, och är inte intressant att använda i mer än maximalt
några minuter. Det naturliga nästa steget i utvecklingen vore därför att faktiskt bygga ett
riktigt spel runt den. Exakt hur detta spel utformas beror givetvis på vad för typ av spel som
skapas, men tänkbara tillägg inkluderar exempelvis djur och möjlighet att påverka miljön
genom att exempelvis placera ut och ta bort växter eller ändra temperatur och regnmängd så
att biomgränserna flyttas.

Som diskuteradets  i  både bakgrunden och diskussionen går  det  att  bygga  spel  både där
ekosystemssimuleringen är  en central  mekanik,  men även där  spelet  fokuserar  på andra
aspekter  och  ekosystemet  bara  används  som  en  ”krydda”.  I  denna  typer  av  spel  kan
ekosystemet köras med låg uppdateringsfrekvens, vilket ger en någorlunda levande värld där
växtligheten hela tiden utvecklas men med förhållandevis låg påverkan på effektiviteten.

Vad gäller själva simuleringen finns det några tillägg som vore intressanta:

• Fler resurser. Antalet resurser i systemet är i nuläget ganska begränsat, men kan
utökas  godtyckligt.  Desto  fler  resurser  som  finns  i  systemet,  desto  mer  kan  det
finjusteras  för  att  exempelvis  efterlikna  olika  områden  i  verkligheten.  Bandini  &
Pavesi  (2004) inkluderar  exempelvis  kalium och  kväve  i  sin  exempelkörning.  En
naturlig utbyggnad för att skapa ett mer komplext system vore därför att lägga till fler
resurser i systemet. Detta hade dessutom möjliggjort skapande av fler unika biom,
som har andra förutsättningar än de redan existerande.

• Fler växtarter.  Detta diskuterades i  kapitel  5.4.  Att  lägga till  fler  växtarter med
olika behov hade med största sannolikhet ökat sannolikheten att intressanta saker
inträffar.

• Göra systemet mer dynamiskt allmänhet. Även om systemet i nuläget tillåter
att en del intressanta saker inträffar är det fortfarande vissa delar av systemet som är
ganska statiska och inte ger utrymme för speciellt intressanta beteenden, där detta
sannolikt kunnat göras mer dynamiskt. Några sådana tillsammans med potentiella
lösningar presenterades i kapitel 5.4. Det är givetvis inte säkert att dessa förändringar
leder till några intressanta resultat men desto mer dynamik som införs, desto större
sannolikhet  är  det  att  systemet  uppvisar  komplicerade  emergenta  beteenden  och
effekter.
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• Införa djur i modellen.  Simuleringen innehåller  i  nuläget endast växter,  vilket
kanske räcker i  vissa sammanhang.  Det naturliga nästa steget,  efter att eventuellt
utveckla växtsimuleringen lite, vore dock att även införa djur i systemet då dessa har
en stor roll i riktiga ekosystem.
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Appendix A – Testresultat: tidseffektivitet

I detta kapitel presenteras resultatet från samtliga testkörningar där tidseffektiviteten mätts.
Tiden  en  uppdatering  av  ekosystemet  tar  har  mätts  för  alla  kombinationer  av
nyckelegenskaperna och varje test har körts hundra gånger. Resultatet från dessa hundra
testkörningar presenteras här i form av lådagram.

Varje diagram har namngivits för att identifiera vilket testfall det motsvarar. Namngivningen
sker på formen ”antal celler i världen – växtdensitet – antal resurser i världen”, exempelvis
65536 – 0% - 3.

I



16384 - 0% - 1

16384 - 0% - 3

II



16384 - 0% - 5

16384 - 50% - 1

III



16384 - 50% - 3

16384 - 50% - 5

IV



16384 - 100% - 1

16384 - 100% - 3

V



16384 - 100% - 5

32768 - 0% - 1

VI



32768 - 0% - 3

32768 - 0% - 5

VII



32768 - 50% - 1

32768 - 50% - 3

VIII



32768 - 50% - 5

32768 - 100% - 1

IX



32768 - 100% - 3

32768 - 100% - 5

X



65536 - 0% - 1

65536 - 0% - 3

XI



65536 - 0% - 5

65536 - 50% - 1

XII



65536 - 50% - 3

65536 - 50% - 5

XIII



65536 - 100% - 1

65536 - 100% - 3

XIV



65536 - 100% - 5

XV



Appendix B – Testresultat: minneseffektivitet

I detta kapitel  presenteras resultatet  från samtliga testkörningar där minneseffektiviteten
mätts. Mängden minne som använts av ekosystemet har mätts 100 gånger för varje testfall.
Avvikelsen är i allmänhet extremt liten vilket gör lådagram något överflödiga, men används
ändå för tydlighetens skull.

Varje  diagram har,  precis  som för  tidseffektiviteten,  namngivits  för  att  identifiera  vilket
testfall det motsvarar. Namngivningen sker på formen ”antal celler i världen – växtdensitet –
antal resurser i världen”, exempelvis 65536 – 0% - 3.

XVI



16384 - 0% - 3

32768 - 0% - 3

XVII



65536 - 0% - 3

65536 - 50% - 1

XVIII



65536 - 50% - 3

65536 - 50% - 5

XIX



65536 - 100% - 3
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