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Sammanfattning 
 

Arbetet handlar om att procedurellt generera banor med höjdskillnader. Med procedurell 

generering menas det att datorn bygger banorna åt en användare med hjälp av några få 

startparametrar. Detta gör att banorna kan skapas i realtid och ger olika banor för varje ny 

körning. I detta arbete används sinuskurvor och frön för att generera banorna och det 

skapades fem olika algoritmer som alla ger olika landskap. I experimentet användes 13 500 

skapade banor och alla blev undersökta av flera Flood fill-algoritmer för att testa hur stor del 

av banorna som är gångbara. Experimentet visar att det är möjligt att skapa banor med stora 

höjdskillnader och fortfarande ha bra framkomlighet. Arbetet ska fungera som en grund för 

framtida arbeten där man vill procedurellt generera banor med olika höjdskillnader, som ska 

användas i spel eller simuleringsmiljö.  

Nyckelord: Procedurell generering, Framkomlighet, Höjdskillnader, Landskap 
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1 Introduktion 

 
Med procedurell generering menas det att man använder sig av funktioner/rutiner i en 

specifik ordning för att få ett program/applikation att utföra önskade uppgifter, exempelvis 

att generera en bana till ett spel. Detta gör det möjligt för en programmerare att låta 

programmet/applikationen steg för steg utföra mer komplicerade uppgifter. Genom att dela 

upp funktionerna i steg är det lättare att underhålla systemet och även felsöka det, då det 

ofta går att undersöka varje enskilt steg i sig. 

I bakgrunden kommer olika medel att presenteras som man har använt sig av för att 

procedurellt generera banor tidigare. Det kommer även att stå om tekniker som ofta används 

till denna typ av bantillverkning, och vilka typer av spel som sådan här teknik kan vara 

lämpad för. Det kommer även tas upp fördelar och nackdelar samt svårigheter med att 

procedurellt generera banor, samt hur man kan evaluera en tillverkad bana för att uppskatta 

kvaliteten för en viss speltyp.   

Problem-delen kommer att ta upp några av de vanligare problemen som brukar uppstå vid 

sådan här programmering, samt saker som man måste ha i åtanke innan man ger sig på att 

försöka göra en implementation. Det kommer även stå om saker som är önskvärda för en 

lösning samt krav för att lösningen ska kunna anses som godkänd. En hypotes samt en 

frågeställning kommer att göras med tanke på dessa krav/problem, som förhoppningsvis 

kan stärkas/lösas med kommande implementation. 

Metod-delen kommer att diskutera vad som kommer att göras för att testa om 

implementationen är lyckad eller inte. Vilken metod som har valts till just detta problem och 

hur denna metod ställer sig mot andra möjliga metoder, vad den valda metoden har för för- 

och nack-delar, samt vad som kan bli problematiskt med metoden eller risker som finns. 

Metod-delen kommer även att ta upp vad som eftersträvas att uppnå med implementationen 

samt hur man kan få ut ett mätbart resultat för att styrka hypotesen. 

Implementation-delen kommer att diskutera de designbeslut som valts för utförandet av 

applikationen och experimentet. Den kommer ta hänsyn till i vilken miljö som experimentet 

har utförts, samt ett pilottest som visar vilka mätvärden som man tagit fram under ett försök 

av experimentet. Denna del kommer även att påvisa de olika stegen som skedde under 

utveckling av både bantillverkningen och det rutnät som behövdes för att evaluera banorna 

och dess kvalitet. 

Utvärdering-delen kommer att presentera de data som uppkommit efter att experimentet 

gjordes. En rad med diagram från de olika testfallen kommer att analyseras och diskuteras. 

Sedan kommer även slutsatser att presenteras, dessa slutsatser bygger på resultatet och 

analysen av experimentet. 

Diskussion-delen kommer att diskutera resultatet som tagits fram under arbetets gång, samt 

sammanfatta arbetet i helhet. Denna del kommer även att ta upp olika aspekter kring arbetet 

samt vad arbetet kan ha för samhällelig nytta i framtiden. 
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2 Bakgrund 

2.1 Procedurell Generering av banor 

En vanlig användning av procedurell programmering är inom spelprogrammering, där man 

låter spelet självt procedurellt generera banor. Detta betyder att man inte själv måste skapa 

alla banor som spelet kommer att innehålla utan man kan låta spelet skapa nya banor för 

varje spelomgång (Adrian, 2013). Det spelområde som har använt sig av denna teknik mest 

är ”roguelike”-spel, som just är kända för att ha banor som genereras automatiskt vid varje 

speltillfälle och gör att varje spelomgång blir olika.  

Ofta använder man sig av slumptal när dessa banor skapas. Detta har både för och 

nackdelar, en stor nackdel kan vara att banan inte blir framkomlig. Det kan även visuellt se 

väldigt slumpmässigt ut vilket kan göra banan väldigt ojämn, och ibland stänga in spelaren 

så att denne inte har någon väg att gå. Ett exempel på en helt slumpad bana kan ses i Figur 1 

(Johnson, 2010), där de röda områdena är oframkomliga områden och de gröna områdena 

motsvarar gångbara ytor. Som man kan urskilja från bilden kan man se att det inte går att 

besöka alla gröna ytor från varandra utan röda områden gör dessa oframkomliga.  

En vanlig metod för att göra en bana spelbar är att fylla hela banan med sten och sedan låta 

en algoritm borra vägar och rum i stenen och då skapa en bana där man kommer åt alla 

gångbara delar. En annan vanlig metod är att placera ut gångbara rutor över en större bana 

och de ytor som inte är nåbara från någon annan yta tas då bort. Det finns fler sätt att 

generera en bana på och de olika sätten ger olika resultat. I Figur 2 använder sig Johnson 

(2010) av en mer avancerad algoritm kallad ”CA-algoritm”. Man kan urskilja att denna 

metod ger en bana som har större öppna ytor och den verkar inte lika slumpartad som banan 

i Figur 1. 

 

Figur 1 Karta som bara använt slumptal vid generering (Johnson, 2010 med 
tillåtelse) 
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Figur 2 Karta från en mer avancerad generering (Johnson, 2010 med tillåtelse) 

 

2.1.1 Slumptal och Noise 

Slumptal ingår ofta i en av två kategorier, äkta slumpade tal (Sugiura, 2011) samt 

slumptalssekvenser som oftast bygger på ett frö ”Seed” (Al-Yamani, 2003). Vid användning 

av slumptalssekvenser är det möjligt att få samma bana att uppstå varje gång man genererar, 

tack vare att samma frö används. Vid användning av äkta slumpade tal resulterar detta 

istället i att varje bana blir unik och det är omöjligt att förutse exakt hur nästa bana kommer 

att se ut. Den vanligare metoden brukar bygga på någon form av frö då detta ofta ger en 

mjukare övergång mellan områdena och visuellt ser mer organiserat ut, för att fortfarande få 

variationer i banorna använder man sig av olika frön. 

En känd sådan algoritm som använder sig av frö är Perlin Noise, som bygger på att man ger 

en funktion ett värde och får sedan tillbaka ett returvärde (Wensheng, 2010). Detta gör att 

man kan upprepa samma process med samma invärden och få samma resultat i utvärdena. 

Det går även att använda sig av mjuka övergångar mellan värdena, det vill säga att två 

närliggande invärden kommer att vara närliggande även vid utvärdena. Detta gör att man får 

en mjuk övergång mellan värdena vilket visuellt ger en mer organiserad bild. Det är vanligt 

att man sparar värdena i en textur, där värdena varierar från ett minimum, som brukar få 

värdet 0, och ett maximum vid värde 1, detta gör att texturen skiftar mellan vitt, svart och 

olika skalor av grått. Lägger man inte detta i en textur så får man något som efterliknar brus, 

detta gör det även lättare att visuellt se hur värdena varierar och man kan redan här ofta 

avgöra om bruset har de rätta egenskaperna. 

2.2 Skräddarsydd generering 

Då spel har blivit mer komplexa med tiden har även kriterier för banorna blivit flera och det 

krävs då mer skräddarsydda lösningar för olika spel. Raffe (2014) diskuterar  hur man kan 

använda sig av spelarpreferenser för att skapa banorna utefter dessa, detta för att få banor 

som tilltalar varje individuell spelare. Då deras metod använder sig av spelarpreferenser för 

att skräddarsy banor är grundtanken att man använder sig av vissa parametrar och låter 

spelet procedurellt generera banor utifrån dessa parametrar. I Figur 3 (Ashlock, 2011) kan 

man se tre olika banor som genererats, den översta banan har endast en väg för att ta sig 
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mellan de två röda punkterna. Den understa banan har däremot flera olika alternativ för att 

ta sig mellan punkterna. Den översta kan därför vara lämplig för spelstil som ska vara mer 

direkt, medan den understa är mer lämpad för utforskande spelstil. 

 

Figur 3 Tre olika banor som genererats (Ashlock, 2011 med tillåtelse)  

Att ha banor av bra kvalitet är även viktigt om man ska använda sig av procedurellt 

genererade banor i andra genrer än Roguelike. I Roguelike räcker det ofta med att få 

variation på banorna och att en start o slut-station går att nå för varje bana. I mer 

avancerade speltyper tillkommer det fler kriterier och designen måste vara bättre utformad 

än den kan bli från en helt slumpmässigt genererad bana. En genre som Yannakakis (2010), 

Liapis (2014), och Togelius (2010) nämner är strategispel, såsom Starcraft. En sådan bana 

kan ses i Figur 4 (Liapis, 2014), i bilden kan vi se två startpositioner, vita fyrkanter, resurser 

vid de blåa områdena och gångbara samt icke-gångbara ytor, orange och bruna områden. Då 

detta är en bana till ett strategispel spelar symmetri en mycket viktig roll (Liapis, 2014) för 

kvaliteten på banan. Om en spelare får en bättre startpunkt (fler resurser, lättare att skydda) 

kommer denna spelare ha ett övertag från början och banan blir orättvis. Detta är oerhört 

viktigt att motverka, speciellt i spel där man kan spela flera spelare mot varandra. 

 

Figur 4 Genererad bana (Liapis, 2014 med tillåtelse) 
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2.2.1 Banor med slumpade objekt 

För att göra en bana mer varierande men fortfarande ha en översiktlig gemensam struktur 

kan man välja att inte generera hela banan utan istället slumpar ut objekt över banan. Ett 

exempel på detta kan ses i spelet Payday 2, där en bana alltid kommer att ha samma 

byggnader och miljöer. Det som slumpas fram är istället saker som var kamerorna är 

placerade, var vakterna patrullerar, hur många vakter det finns och vad det finns för objekt 

på banan som man kan stjäla. Detta resulterar i en bana där man alltid vet vad man kommer 

att behöva göra men det krävs anpassning för varje gång du kommer att spela banan. Detta 

kan liknas med vad Liapis (2014) diskuterar runt Roguelike-grottor. Där de nämner att en 

bana kan ha samma utformning men att fienders och skatters positioner kan slumpas fram 

så länge som positionerna finns med i de spelbara ytorna av banan. I Figur 5 kan man se en 

bana där gula cirklar och röda trianglar har placerats ut. Det är möjligt att ha kvar banans 

utformning men att flytta runt cirklar och trianglar och på det sättet få en ny spelbar bana. 

 

Figur 5 Bana där de röda trianglarna motsvarar fiender och de gula cirklarna 
motsvarar skatter. (Liapis, 2014 med tillåtelse) 

2.3 Evaluering av banor 

Enligt Liapis (2014) finns det tre grundattribut som man undersöker för att kunna avgöra 

hur bra, eller mindre bra, en procedurellt genererad bana är. Dessa tre attribut är symmetri, 

områdeskontroll (Area Control) och Utforskning (Exploration). Det finns 

metoder/algoritmer för att beräkna hur bra varje attribut är. De pratar om två sortens spel 

som metoderna är lämpliga för, den första gäller spel med mer än en spelare. Ett välkänt 

exempel är Starcraft, där det är fokus på symmetri så att den ena spelaren inte får ett övertag 

tack vara banan själv. Den andra sortens banor är Roguelike, det vill säga att varje bana är 

olik den andra för spelaren och här är stor vikt vid just procedurell generering av banor. Ett 

känt exempel på denna typen av banor är Diablo-spelen, där spelare undersöker 

grottor/fängelsehålor och ingen av dessa är den andra exakt lik i utformningen. 

Sedan är det även önskvärt att man med få parametrar kan ändra designen för hur banan 

ska se ut. Man ska även tydligt se vilken inverkan varje parameter har för att parametern ska 

vara nödvändig. Banan ska fortfarande vara så pass slumpad att även om man känner till 

den bakomliggande algoritmen kommer man att kunna utforska banan utan att veta exakt 

vad som väntar. Att hitta en bra balans för hur många parametrar man ska ha och deras 
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påverkan på banans design är något som är svårt att uppnå, men möjligt. I Figur 6 har 

(Johnson, 2010) lyckats med just detta och skapar fyra olika banor som skiljer sig väldigt 

mycket åt mellan varandra, trots detta är det endast värden på tre startparametrar som 

ändrats mellan de olika banorna. 

 

Figur 6 Olika banor som genererats med 3 startparametrar (Johnson, 2010 
med tillåtelse) 
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3 Problemformulering  

3.1 Problemen 

När man procedurellt generar en bana baserat på slumpvis valda parametrar är det lätt att 

en bana kan bli ologisk, i den mån att det kan bli många återvändsgränder och ytor som man 

inte kan besökas (Chen, 2008). Detta kan liknas vid en bana som helt är gjord av slumptal 

som diskuteras i stycke 2.1. Det kan även framkomma mönster på banan som inte 

återspeglar det som sker i verkliga livet. Ska man generera en bana som skall innehålla ett 

kvarter från en stad så behövs det att vägarna man kan gå inte slutar med återvändsgränder 

och en väg löper oftast igenom hela kvarteret utan för många stop eller hinder. Skulle man 

generera ut vägrutor helt slumpvis hade det antagligen inte ens bildat en väg utan istället 

väg-bitar som skulle vara utspridda och inte vara bra för framkomlighet.  

Sedan är det en fördel om varje byggnad inte ser likadana ut, varken på utsidan eller insidan 

av byggnaderna, det ska finnas variationer på såväl yttre dimensioner samt den inre 

designen (Tutenel, 2011). Detta gör att man antingen får skapa väldigt många variationer av 

samma hus eller att man bygger upp husen med hjälp av mindre moduler. Detsamma gäller 

för utomhusmiljöer där olika områden av kartan kan se väldigt annorlunda ut. Trots detta 

behöver man alltid ta hänsyn till att en spelare skall kunna gå på en stor del av banan och 

inte begränsas av växtligheten eller byggnaderna.  

Den vanliga implementationen av procedurellt genererade banor brukar även gälla för 2D 

miljöer (Pereira, 2009; Johnson, 2010). På grund av detta blir resultatet ofta att det blir 

svårt att bygga på höjdled vilket i sin tur ger väldigt platta banor. Vilket inte stämmer bra 

överens med ett kvarter i en stad eller en utomhusmiljö. I en stad finns det ofta hustak, eller 

flera våningar, på huset som går att använda sig av i verkliga livet för att komma fram. Även 

storleken på husen varierar, det är inget konstigt om man ser närliggande hus med helt olika 

dimensioner. I en utomhusmiljö finns det olika stora träd och buskar utplacerade men ofta 

är en skog fortfarande framkomlig, speciellt om skogen redan har stigar. Ett mål med detta 

exjobb är att generera banor i 3D där banorna även kommer att byggas i höjdled.  

Frågeställningen som skall besvaras är därmed om det går att procedurellt generera banor 

med höjdskillnader. Banorna måste ha en stor andel av gångbara ytor där en spelarkaraktär 

skall kunna vistas och det ska även finnas möjlighet för spelaren att färdas mellan dessa 

gångbara ytor och därmed utforska hela banan. 

3.1.1 Hypotes 

Hypotesen är att trots att algoritmen utvidgats till att generera banor med flera höjdnivåer så 

kommer inte attributet exploration (Liapis, 2014), och därmed dess underegenskaper 

framkomlighet och utforskning, att minska påtagligt.  
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3.2 Metod 

3.2.1 Experiment 

Experiment brukar vara viktigt för att testa en hypotes. Beroende på resultatet ifrån 

experimentet kan man evaluera sin hypotes (Wohlin,  2012). Den information man kan få ut 

från ett experiment brukar ofta vara fokuserat på att läsa av värdena som experimentet ger, 

men även implementationen av experimentet kan vara lärorikt och ge nyttig information. 

Experiment brukar användas när man vill ha kontroll över situationen, till skillnad från 

fallstudie, och man har även möjligheten att upprepa experimentet flera gånger. 

Experiment är den metod som har valts för att evaluera hur bra kvalitet banorna har. 

Kvaliteten evalueras med tanke på attributet Exploration (Liapis, 2014).  Att använda 

experiment är fördelaktigt för detta exjobb då de attribut som kommer att mätas går att 

beräkna med formler, vilket gör det möjligt att få en objektiv syn på resultaten och det kan 

inte påverkas av den mänskliga faktorn. Då vi kan utföra experimentet flera gånger med 

olika startparametrar går det även att avgöra vilka parametrar som har mest påverkan och 

helst ska användas till vissa bantyper. 

Startparametrarna kommer att vara tre stycken, dessa tre kommer även ha olika nivåer som 

kan väljas. En sådan startparameter kommer att vara storlek, man kan alltså välja om banan 

ska vara liten, mellan eller stor. En annan parameter kommer att vara höjdskillnader, det är 

med denna parameter som man kan jämföra framkomlighet mellan en platt bana och en 

bana med mer höjdskillnader. Den tredje variabeln kommer att vara växtlighet, alltså hur 

mycket eller lite träd och buskar det ska finnas på en bana. Alla kombinationer av 

startparametrar kommer att testas och köras flera gånger för att få ut så bred och utförlig 

data som möjligt. Har vi tre startparametrar med tre möjliga värden var blir det tjugosju 

stycken olika kombinationer och alla ska testas flera gånger.  

Då det är en matematisk beräkning som avgör resultatet spelar det ingen roll i vilken miljö 

experimentet kommer att utföras, matematiken ska vara den samma för alla plattformar och 

spelmotorer. Då experimentet endast avser slutresultaten spelar det heller ingen roll ifall 

plattformen som används är snabbare eller långsammare än en annan då slutresultaten inte 

kommer att variera. Han (2009) använder sig av en matematisk metod för att kunna 

evaluera aspekter i sitt arbete. 

3.2.2 Evaluering 

Den egenskap som experimentet kommer att mäta är attributet exploration (Liapis, 2014). 

Exploration kommer under arbetet att delas upp i två sub-attribut: utforskning och 

nåbarhet/framkomlighet. Utforskning kommer att utgå ifrån hur stor del av banans yta som 

är gångbar. Om en bana skulle mäta 10 x 10 i bredd och längd skulle det finnas 100 rutor 

sammanlagd. Beroende på hur många av dessa 100 rutor som är gångbara går det att 

fastställa hur bra utforskning av området som kan ske. För bra utforskning gäller det att så 

stor del som möjligt är gångbara ytor. För bra framkomlighet krävs det att en spelare kan ta 

sig mellan de olika gångbara ytorna. 

I artikeln skriver Liapis (2014) att en bana är spelbar endast om alla gångbara delar av banan 

är sammankopplade med minst en väg. Det vill säga att alla gångbara ytor ska kunna nås av 

en spelare. Det får alltså inte förekomma en gångbar yta som är omringad av icke-gångbara 

ytor och därmed vara otillgänglig/onåbar. En fördel med detta experimentupplägg är att vi 
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använder oss av algoritmer för att undersöka de olika attributen hos en bana. Då det är 

algoritmer som används kan man även få ut mätbara värden vilket gör det lättare att jämföra 

olika alternativ med varandra, vilket i sin tur gör det lättare att säga om en metod är bättre 

än en annan vid procedurell programmering. 

3.2.3 Tillvägagångssätt 

För att undersöka detta använder Liapis (2014) en Flood fill algoritm som markerar alla ytor 

som är nåbara, denna algoritm bygger oftast på en bredden-först sökning och avslutas när 

algoritmen kommer fram till en given slutnod. Under denna undersökning kommer 

slutnoden tas bort och hela banan kommer att få fyllas. Detta för att kunna avgöra hur stor 

del av banan som är nåbar, för att genereringen av banan ska vara lyckad ska den nåbara 

delen av banan vara lika stor som den gångbara delen. Det vill säga att alla ytor som man kan 

gå på ska man kunna nå från vilken angiven startnod som helst. I artikeln nämner de också 

att en bana kan ha bra exploration ifall det finns mer än en möjlig väg till målet. Detta gör att 

banan kan klaras på flera olika sätt och ger spelaren en valmöjlighet.  

Genom att skapa två banor som har samma grundlayout i 2D och sedan bygga på den ena 

banan i höjdled borde det kunna påvisas att 3D banan då har mer, eller lika mycket, 

exploration och/eller valmöjligheter för att klara en bana. För att försäkra sig om att alla 

delar på banan är nåbara är tanken att en Flood fill algoritm kommer att användas, som är 

skapad för att undersöka i 3D och såväl som 2D miljöer. Som Zou (2010) även nämner i sin 

artikel kan Flood fill även användas för att optimera vägsökning vilket passar bra in på 

framkomlighet. 

Testfallen undersökte de 5 olika versionerna av bakgrund-algoritmer som har skapats under 

detta arbete. För varje algoritm användas alla varianter av startparametrar vilket innebär att 

varje algoritm kördes med de 27 olika kombinationer som parametrarna gav upphov till. För 

att få fram tillräckligt med data under testningen kommer varje möjlig kombination att 

skapa 100 banor var som sedan undersökt med hjälp av flood fill-algoritmen (Zou, 2010). 

Flood fill-algoritmen kommer att köras flera gånger på samma bana med olika startpunkter, 

detta för att motverka att en bana kan få en dålig startpunkt. Skulle en bana få en dålig 

startpunkt kan detta leda till att en genererad bana visar på sämre framkomlighet än vad 

som egentligen är fallet. Hur många gånger algoritmen kommer att köras per bana beror på 

hur står banan är, för var 625 kvadratmeter kommer en ny startpunkt att undersökas. 

Antalet startpunkter togs fram genom en bedömning mellan hur lång tid testningen skulle ta 

och hur många startpunkter det skulle behövas för att det skulle vara en låg risk för att bara 

dåliga startpunkter skulle väljas. På de minsta banorna som mäter 50X50 meter kommer 

fyra olika startpunkter att undersökas. För 75X75 banorna kommer nio punkter att 

undersökas och för 100X100 banorna kommer 16 stycken startpunkter att undersökas. 

 

3.2.4 Metoddiskussion 

Det går att evaluera arbetet med andra metoder än experiment. Två av dessa metoder är 

Fallstudie och Användarstudie (Wohlin, 2012). Fallstudie passar inte som metod till detta 

exjobb för att det handlar om att bygga upp banor, vilket inte skulle vara lätt att göra i 

verkliga livet och få ett bra mätbart resultat. Banor som är gjorde för datorspel brukar inte 

ha krav på sig att vara realistiska vilket vidare stärker argumentet att fallstudie inte är en bra 

metod. 
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En användarstudie hade varit mer lämplig än fallstudie, dock anses fallstudie ge ett mer 

oregelbundet resultat och mätningarna blir varken lika exakta eller ger en objektiv syn på det 

hela (Tofan, 2011). Detta gör att fallstudier kan variera väldigt beroende på vad det är för 

personer som medverkar. Även samma person kan ge olika svar om denna är med två gånger 

i undersökningen. En användarstudie skulle vara mer lämpad när det kommer till visuella 

eller upplevelse-orienterande ämnen, då experiment ofta inte räcker till. 

Att använda Flood fill för att mäta framkomligheten kan ha vissa bekymmer. För det första 

räcker det inte enbart med Flood fill, då detta enbart är en algoritm (Zou, 2010).  För att 

kunna utvinna nödvändig data behöver Flood fill något att jämföra resultatet med, 

alternativt att värdena från Flood fill används för att göra ytterligare observationer. Det finns 

även risk för att banan inte är tät vilket kan leda till att algoritmen tar upp mer av banan än 

vad som är menat. När Flood fill används i program som paint räcker det med att en pixel 

inte är täckt för att den ska kunna breda ut sig över hela bilden. 

Andra problem som kan uppstå är att även om kvaliteten bedöms som god är det ingen 

garanti för att en bana ger en bra upplevelse för en spelare (Liapis, 2014). Har vi en väldigt 

liten bana kan experimentet klassa denna som god då hela banan går att utforska, men då 

banan är liten är det inte mycket utforskning som faktiskt är möjlig. Experimentet kommer 

heller inte att kunna avse om de slumpade elementen i banan skiljer sig åt från spelomgång 

till spelomgång. Vilket kan leda till att resultatet påvisar banor med bra kvalitet i sig men 

dessa banor efterliknar varandra till den grad att banorna kan till synes vara identiska. Det 

visuella tas inte heller med i beräkningen då metoden avser matematiken för en bana men 

inte dess utseende (Han, 2009). 
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4 Implementation  

4.1 Experimentmiljö 

Implementationen kommer att utföras i Motorn Unity (http://unity3d.com/) samt använda 

sig av programmeringsspråket C#. Tanken är att man fortfarande ska kunna använda 

grunderna i detta arbeta för att lyckas med liknande implementationer i andra miljöer 

och/eller programmeringsspråk.  

Inspirationen till denna lösning har kommit efter studerande av Perlin Noise, samt 

procedurellt generade banor/landskap. Mycket av inspirationen kommer ifrån boken skriven 

av Shaker N (2015). Många delar av boken är även kopplade till referenserna till detta arbete 

då boken bygger på forskningsartiklar, varav några är refererade i detta arbete. 

En stor del av implementationen gick åt att bestämma hur man skulle kunna evaluera 

attributet Exploration (se 3.2.2). Därför togs beslutet att representera marken i ett rutnät 

som mäter 1x1 i Unity-längder, 1 Unity-längd  motsvarar 1 meter, med Unitys standard-

inställningar, därför kommer mätningar och koordinater att framgå i meter och benämnas 

som ”meter” samt ”kvadratmeter”. Banan kommer således att vara uppbyggda av block i 

Unity som mäter 1X1X1 och har en gångyta som motsvarar en kvadratmeter. Detta gör att 

det blir enkelt att få ut exakta värden och evalueringen kommer att utgå ifrån hela 

kvadratmeter under experimentet. En kvadratmeter kommer alltid att vara helt gångbar eller 

inte gångbar, det kommer inte att förekomma kvadratmeter som delvis är gångbara. 

Koordinaterna som experimentet utgår ifrån är X, Y och Z koordinater, vilket är standard i 

motorn Unity. Där Y-koordinaten motsvarar höjdled och X- och Z- koordinater motsvarar 

framled och sidled i världen, X och Z motsvarar alltså placeringen av kvadratmeterna i 

världen. Dessa två värden kommer alltid att vara heltal och gå ifrån 0 till N, där N är 

dimensionerna för banan. Y-koordinaten kommer istället att vara ett flyttal och kommer att 

kunna ha alla världen mellan 0 och M, där M är banans dimension i höjdled, detta värde och 

dimension bestäms av parametern Höjdskillnader (se 4.2.1). På varje given koordinat (X, Z) 

kommer det endast att finnas ett block som motsvarar marken. För att göra det billigare för 

program under körning har ett plan placerats ut vilket motsvarar den lägsta marknivån, de 

markblock som placeras ut och har koordinaten 0 eller lägre kommer att tas bort och 

representerar då istället utav bottenplanet. 

4.2 Bantillverkning 

4.2.1 Startparametrar 

De parametrar som använts och bestämmer vilka egenskaper en bana kommer att ha är 

beskriven i experimentbeskrivningen 3.2.1. Dessa startparametrar är följande: 

1. Storlek. Denna parameter bestämmer vilka dimensioner banan kommer att få, man 

kan välja mellan tre olika värden på denna parameter. ”Liten”-värdet som betyder att 

banan kommer att vara 50 meter i X-led samt 50 meter i Z-led, dessa dimensioner 

ger banan en yta på totalt 2 500 kvadratmeter. På samma sätt ger ”mellan”-värdet en 

bana med dimensionerna 75x75 vilket motsvarar 5 625 kvadratmeter, samt ”stor”-

värdet ger en bana som mäter 100x100 eller 10 000 kvadratmeter. 

http://unity3d.com/
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2. Höjdskillnader. Denna parameter bestämmer vilka maxvärden som ska få finnas 

på den givna banan. Minimivärdet kommer alltid att vara 0. Maximala värdet 

varierar mellan 1, 3 och 5 meter beroende på vilket värde parametrarna får. Skulle en 

bit mark överskrida den maximala höjden under genereringen kommer denna att 

sänkas till maxvärdet. 

3. ObjektNivå. Denna variabel bestämmer hur mycket objekt som ska placeras ut i 

världen efter att banan har blivit genererad. Detta baseras på en procentsats av det 

totala antalet kvadratmeter på banan. Värdena motsvarar 2%, 6% och 10% av antal 

kvadratmeter. På en bana med 2500 kvadratmeter och värde 10% kommer 250 

objekt att placeras ut, märk att deras placering slumpas ut och två olika objekt kan få 

samma koordinater, det är alltså inte säkert att 250 rutor kommer att täckas av 

objekt. 

4.2.2 Skapandet 

När en bana ska skapas används två stycken for-loopar för att skapa alla block som ska 

representera förhöjd mark, dessa block placeras ut i (X, Z) koordinater med hjälp av heltalen 

i looparna. För att få ut en Y-koordinat skickas X och Z värdena in i en funktion som 

använder dessa för att med hjälp av den bakomliggande algoritmen returnera ett värde som 

kommer till att bli blockets höjd-koordinat. Den bakomliggande algoritmen bygger på 

funktioner av sinus-kurvor (Dunbar, 2014) och under implementationen skapades flera 

algoritmer för att kunna generera landskap med olika egenskaper. 

Då banan byggs upp av for-loopar kommer banan att byggas upp väldigt strukturerat, menat 

att det första blocket som skapas kommer att ligga på (X, Z)-koordinaten (0, 0) följt av block 

på koordinaterna (1, 0), (2, 0) ... (n, 0) för att sedan börja i led två med (0, 1), (1, 1), (2, 1) ... 

(n, 1) och så vidare tills alla blocken har blivit utplacerade, det sista blocket kommer att ha 

koordinaten (n, n). Lägg märke till att det är X och Z koordinaterna som alltid kommer att ha 

fasta värden, Y-koordinaten kommer att variera och det går inte att förutse exakt vilket värde 

Y kommer att ha för en given koordinat (X, Z). 

En bana byggs alltid upp följande ett antal steg. Det första steget bestämmer dimensionerna 

för banan och placerar ut ett plan som motsvarar dimensionerna för X och Z led, samt 

motsvarar var den lägsta marken kan ligga (där Y = 0).  I (Figur 7) ser man detta skede, 

banan har nu fått en startyta i form av ett plan med dimensionerna 50X50.Sedan placeras 

alla blocken ut efter for-looparna som diskuterades i tidigare stycke (se Figur 8). När all 

mark är utplacerad kommer banan att placera ut objekt, under implementationen kommer 

ett objekt att ta upp en kvadratmeter och representeras av en sfär (se Figur 9). Objektens 

placering är helt slumpmässig där varje objekt får två koordinater (X, Z) där X och Z är ett 

heltal mellan 0 och banans maxbredd/maxlängd, ett objekts Y-koordinat bestäms av den 

underliggande marken, objektet kommer alltid att ligga på marken och inte sväva över eller 

under marken.  
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Figur 7 Startytan för en bana (egen skärmdump) 

 

Figur 8 Block har placerats på banan (egen skärmdump) 

 

Figur 9 Objekt har placerats ut på banan (egen skärmdump) 

 

4.2.3 Progression 

Tack vara sinus-kurvorna (Dunbar, 2014)  blir inte koordinaterna helt slumpade utan de 

följer ett vågformat mönster, då man kombinerar flera sinuskurvor med olika frekvenser, 

amplitud samt förskjutning kan man få kurvor som kan användas till att få realistiska 

landskap. Det tog tid att balansera de olika variablerna för sinus-kurvorna för att komma 

fram till bakgrundsalgoritmer som funkade bra tillsammans med bantillverkning, under 
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implementationen användes fem olika bakgrundsalgoritmer, alla baserade på sinus-kurvor. 

Detta för att olika algoritmer gav olika egenskaper till banorna. Varje algoritm är uppbyggd 

av ett antal sinus-funktioner som adderas ihop. Formen är på följande sett: 

n1*sin(n2*x) + n3*sin(n4*x) + ... + nm-1*sin(nm*x). 

Då varje block i landskapet fortfarande kommer att ha samma koordinater skulle en 

bakgrundsalgoritm alltid att ge samma värde för varje (X, Z)-koordinat. För att motverka 

detta och ge variation mellan de tillverkade banorna användes två framslumpade tal som 

multiplicerades med X och Z värdena, dessa slumpade värden fungerar som olika frön (Al-

Yamani, 2003). Detta gjorde att det blev variationer mellan olika tillverkningar och gjorde 

det även möjligt att använda samma sinus-funktioner för både X och Z värdet utan att banan 

blev helt symmetrisk.  

Från början fanns det ingen förskjutning på sinuskurvorna vilket innebar att blocket på 

koordinaten (0, 0) alltid hade höjd 0, då sin(0) = 0. Närliggande koordinater låg sedan alltid 

högre då en normal sinuskurva alltid börjat i lutning uppåt. För att komma ifrån detta 

beteende användes senare en förskjutning, vilket gjorde att blocket vid (0, 0) nu kunde ha 

olika värden. Detta medförde dock möjligheten att hela sinuskurvan för landskapet låg under 

0 värdet vilket resulterade i en helt platt bana, då blocken med negativt y-värde har blivit 

borttagna. 

4.3 Evaluering 

4.3.1 Rutnät/Grid 

För att kunna mäta Exploration (se 3.2.2) behöver man dels kunna räkna antalet 

kvadratmeter av banan som är gångbara, samt om alla dessa ytor är sammankopplade till 

varandra. För att göra detta behövdes ett avancerat rutnät (grid) som nu skulle fungera i en 

3D-rymd och inte bara i den vanliga 2D rymden där rutnät brukar användas. Flera alternativ 

implementerades och testades innan en bra lösning lyckades tas fram. Då rutnätet nu skulle 

vara i 3D kommer varje block i rutnätet att representeras med en kub som mäter 1 

kubikmeter, en sådan enhet kommer att kallas ”gridblock” under denna rapport. Det är 

dessa kuber som håller i information om kvadratmetern är gångbar eller inte, samt det är 

dessa som används för att kunna testa framkomligheten, om det går att färdas emellan alla 

dessa kuber kan hela banan besökas. För att kunna färdas emellan två kuber måste avståndet 

emellan dessa vara en meter, det vill säga att varje kub med koordinaterna (X, Z) har fyra 

grannar på följande koordinater (X+1, Z), (X-1, Z), (X, Z+1) och (X, Z-1), det finns inga 

grannar under eller över kuben. Varje kub har alltså max fyra stycken grannar, de kuber som 

ligger längst ut i rutnätet har mindre än 4 grannar.  

4.3.2 Progression 

Den första implementationen, som nu är förkastad, byggde på att man kontrollerade varje 

kvadratmeter och med hjälp av en raycast undersökte vad som fanns inom denna 

kvadratmeter. Var det mark som träffades av raycasten gjordes ett gridblock som 

representerade en gångbar ruta. Skulle raycasten istället upptäcka ett träd/sten/objekt som 

inte var mark skulle ett griblock inte skapas. Detta gjorde att det endast skapades så många 

gridblock som det fanns kvadratmeter att gå på. Denna metod fungerade men det fanns 

ingen ordentlig struktur på blocken som skapats vilket innebär att om man ville leta upp 

grannarna till ett block var man tvungen att undersöka om varje närliggande koordinat hade 
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ett gridblock. Skulle man hitta grannarna till koordinat (X, Z) var man tvungen att söka efter 

koordinaterna (X+1, Z), (X-1, Z), (X, Z+1) och (X, Z-1) enskilt. Skulle man försöka hitta alla 

grannar till alla koordinater skulle det ge en tidskomplexitet på O(N^2), vilket inte är ett 

önskvärt resultat om man ska ha effektiva sökningar. 

En andra lösning som togs fram var att ett helt 3D rutnät skapades vilket innebar att på en 

bana med dimensioner 10X10X10 skapades 1000 gridblocks för att fylla ut hela banan. Om 

varje (X, Z) koordinat max har en gångbar yta innebär detta att 100 användes för 

uträkningen av framkomlighet medan 900 av rutorna (90%) endast fanns där för att säga att 

en koordinat inte var gångbar. Denna lösning gjorde dock att vid en genomsökning kunde 

man använda sig av exakta koordinater vilket gjorde att tidskomplexiteten blev betydligt 

mindre än O(N^2). Denna lösning medförde dock att varje markruta var tvungen att ha 

exakta Y-koordinater, en markyta fick bara ha heltal som Y-koordinat. För att försöka få en 

jämnare skillnad i landskapet gjordes rutnätet (griden) om till att varje block istället mätte 

1x1x0.5 vilket innebar att en ruta nu fick finnas på dubbelt så många höjder, hela och halva 

Y-koordinater. Detta innebar dock även att antalet rutor för en 10x10x10 bana nu istället gav 

2000 rutor. 

Den slutgiltiga lösningen bygger på en kombination av de tidigare lösningarna. Varje 

koordinat kan nu ha ett y-värde som varierar mellan 0-maxhöjden. Detta innebär att man 

kan använda sig av sinuskurvor och inte behövde begränsa dem till heltal eller avrunda till 

närmaste halva, istället fick man nu ett jämnare landskap igen. För att få bukt med O(N^2) 

komplexiteten läggs varje block in i en sorterad lista som motsvarar blockets koordinater. 

Tack vare den sorterande listan kan man omvandla ett blocks (X, Z) koordinater för att få 

fram vilken plats i listan som denne har. Detta gör att man inte behöva söka upp ett block 

utan man använder sig av en enkel beräkning och kan få fram rätt block utan sökning, 

oberoende av vilken Y-koordinat som blocket innehar. Detta gör att antalet gridblock som 

kommer att finnas alltid kommer att vara X * Z stycken. Detta innebär även att varje 

koordinat har endast ett block i höjdled, man kan alltså inte få fram funktionella tunnlar 

eller överhängande klippor på detta sätt. 

4.3.3 Framkomlighet 

För att mäta framkomligheten så används en Flood Fill algoritm (Liapis, 2014; Zou, 2010), 

detta innebär att man väljer ut ett startblock i rutnätet som används som roten för 

sökningen. Sedan använder man sig av ett bredden först sökning som letar upp grannarna 

till startblocket och lägger till de nya blocken i en kö, när algoritmen är klar med startblocket 

färgas blocket blått och algoritmen markerar det blocket som besökt. Algoritmen tar sedan 

ut nästa block i kön och utför samma sak på det nya blocket och lägger till dessa grannar i 

kön. Algoritmen fortsätter på detta vis tills alla nåbara block har blivit besökta. Ett misstag 

man kan råka göra här vilket har hänt ett antal gånger är att algoritmen besöker samma 

block fler gånger, detta kan skapa en loop vilket gör att algoritmen aldrig tar slut och 

applikationen fastnar. 

För att algoritmen ska kunna lägga till ett nytt block i kön krävs det att vissa kriterier möts. 

För det första måste det nya blocket vara gångbar (marken har inte ett objekt i sig som 

blockerar), den ska heller inte redan vara besökt (för att motverka oändliga loopar). Sedan 

finns ett kriterium till som är grunden för framkomligheten, detta kriterium säger att mellan 

ett block och dess granne måste höjdskillnaden emellan dessa vara mindre än ett givet värde. 

Om höjdskillnaderna blir för stora i landskapet finns det alltså risk för att Flood Fill 
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algoritmen inte kan fortsätta och man får då en framkomlighet som inte sträcker sig mellan 

alla gångbara ytor. 

4.4 Pilotstudie 

Pilotstudie kommer utgå ifrån banan som skapades i tidigare stycke (4.2.2). Under 

pilotstudien kommer banan att få ett rutnät på sig som kommer att avgöra om en yta är 

gångbar eller inte, sedan kommer applikationen med hjälp av en Flood Fill algoritm (Zou, 

2010) att försöka fylla så mycket som möjligt att rutnätet. I (Figur 10) kan man se det 

genomskinliga rutnätet, märk att rutnätet har röda och gröna nyanser beroende på om en 

yta är gångbar eller inte. Medan rutnätet läggs på samlas även informationen in rörande de 

olika ytorna, på denna bana finns det nu 2350 kvadratmeter som är tillgängliga att gå på och 

150 kvadratmeter som täcks av objekt och är därmed oframkomliga. 

 

Figur 10 Banan med ett rutnät (egen skärmdump) 

I nästa skärmdump (Figur 11) kan man se att några av blocken i rutnätet har blivit blåa, detta 

är Flood Fill algoritmen som har påbörjat sin progression och breder ut sig över banan. 

Startblocket som används i algoritmen slumpas fram, detta gör att om startblocket blir dåligt 

valt och är instängd kan den visa på dålig framkomlighet medan ett bättre placerat startblock 

kan påvisa bra framkomlighet för samma bana. I kommande skärmdumpar (Figur 12, Figur 

13, Figur 14, Figur 15 ) kan man se progressionen för algoritmen medan den breder ut sig 

över banan. 
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Figur 11 Påbörjad Flood Fill (egen skärmdump) 

 

Figur 12 Fortsatt utfyllnad (egen skärmdump) 

 

Figur 13 Fortsatt utfyllnad (egen skärmdump) 
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Figur 14 Fortsatt utfyllnad (egen skärmdump) 

 

Figur 15 Flood Fill algoritmen har kört klart 

I (Figur 15) har algoritmen jobbat klart och brett ut sig maximalt för denna bana. Märk att 

det fortfarande finns områden som inte färgats blå vilket betyder att det finns delar av banan 

som inte är framkomliga. Under denna körning har ca 600 rutor lämnats ofärgade vilket 

innebär att ca 25% av alla gångbara ytor inte är nåbara. Denna banan har då en 75% 

framkomlighet och det är denna framkomlighet som kommer att jämföras mellan de olika 

höjdskillnaderna och besluta om en bana har bra kvalitet eller inte (3.2.2). Utöver 

framkomligheten kan man även få ut medelhöjden för alla ytor på banorna, för denna bana 

ligger medelhöjden på 1.16 meter , med andra ord 1.16 enheter över bottenplanet. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Framkomligheten har mätts med hjälp av en Flood Fill-algoritm (Zou, 2010) och ger ett 

värde i kvadratmeter. För varje version av bakgrunds-algoritmer kommer 2 700 banor att 

tillverkas. För varje bana kommer följande data att sparas undan: 

1. Frö samt förskjutning: Två frö-värden samt ett värde för förskjutning gör att man 

kan återskapa varje bana som skapades under testningen. 

2. Höjd: Detta värde bygger på alla placera block på banan och ger ett medelvärde på 

hur högt blocken är upphöjda för en bana. 

3. Framkomlighet: Dessa värden är resultaten av flood fill algoritmerna med olika 

utgångspunkter. 4 – 16 värden sparas undan beroende på banans storlek. 

De fem olika algoritmerna kommer att presenteras och analyseras var för sig. Först kommer 

de att representeras med ett diagram som ger en överblick över alla de 2 700 banor som 

tillverkats av varje algoritm. Sedan kommer några av testfallen att presenteras med egna 

diagram för att få en mer detaljerad bild av värdena. 

Diagrammet för algoritm 1 kan ses i Figur 16 där värdet i x-led representerar vilken bana i 

ordningen som skapats medan y-led påvisar den bästa framkomligheten som uppmätts, 

framkomligheten bygger på det bästa resultatet från flood fill-algoritmen. Det bästa 

resultatet valdes ut då arbetet fokuserar på så bra framkomlighet som möjligt. För var 

hundrade bana så kommer en av startparametrarna att ändras. Vilket innebär att man kan 

dela upp diagrammet i längder av 100 och se resultat från de olika parametrarna. De första 

900 banorna skapas med dimensionerna 50X50, de andra 900 banorna med 75X75 och de 

sista 900 med dimensionerna 100X100. Var 300-bana motsvarar en höjdskillnad och var 

100-bana antalet objekt som finns på en bana. När det tillkommer flera objekt på banan 

minskas antalet gångbara ytor. Detta gör att diagrammen får ett trapp-liknande utseende var 

hundrade värde.  

Vidare kommer de mindre diagrammen (se Figur 17, Figur 18 och Figur 19) att påvisa 

relationen mellan den genomsnittliga höjden på en bana och banans framkomlighet. Där 

höjden är sorterad via X-axeln och börjar med den lägsta höjden till vänster. De mindre 

diagrammen kommer att visa de banor där höjden är så hög som möjligt och har så mycket 

objekt på banan som möjligt. Figur 17 är mätt på en 50X50 bana, Figur 18 på en 75X75 och 

Figur 19 på en 100X100, samma upplägg kommer att gälla för alla fem olika algoritmer 

5.2 Analys 

5.2.1 Bakgrundsalgoritm version 1 

rån det första diagrammet, Figur 16, som bygger på mätdata från algoritm version ett kan 

man urskilja en del saker. Det första man kan lägga märke till är att banorna 0-300, 900-

1200 samt 1800-2100 har väldigt jämn och bra framkomlighet, dessa banor är de som 

skapats med höjd-parametrarna inställt på låg. Resultatet påvisar att låga banor ger en bra 

framkomlighet vilket ger en bra utgångspunkt, då arbetet ska undersöka hur 

framkomligheten påverkas av just höjden.  



 20 

Om vi analyserar fälten 300-900, 1200-1800 samt 2100-2700 ser man att framkomligheten 

har påverkats av höjdskillnaderna och många banor ger bara en framkomlighet som 

motsvarar ungefär hälften av alla gångbara ytor av banan. I detta fallet har alltså 

höjdskillnaderna gett en negativ effekt på en större del av de banor som har tillverkats, man 

kan dock urskilja att en del banor fortfarande har full framkomlighet, även om de ser ut att 

vara få vid de högsta höjdskillnaderna. 

 

Figur 16 Diagram för den första algoritmen 

I de mindre diagrammen, Figur 17, Figur 18 och Figur 19, ser vi de hundra banorna som 

skapats med högsta höjdskillnaderna samt mest objekt på banan, det första diagrammet 

motsvarar en mätning gjord på 50X50 banor, diagrammet i mitten motsvarar en mätning 

gjord på 75X75 banor och det sista diagrammet motsvarar en mätning gjord på banor som 

mäter 100X100.  

I det första av de mindre diagrammen, Figur 17, kan man se att framkomligheten minskar 

när vi stegar till höger i diagrammen. Vilket bekräftar att denna algoritm ger sämre 

framkomlighet vid större höjdskillnader. Det sista av diagrammen till algoritm ett, Figur 19, 

kan man dock se ett antal banor där framkomligheten är i topp, detta beror antagligen på att 

de flesta kvadratmeter i banan ligger på en hög höjd. Är det många delar av banan som ligger 

på en hög höjd får den en stor medelhöjd, däremot kan det betyda att landskapet blir platt, 

och då många delar ligger på maxhöjd får banan något som liknar dalar istället för kullar. 
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Figur 17 Algoritm ett på 100 50X50 banor 

 

Figur 18 Algoritm ett på 100 75X75 banor 

 

Figur 19 Algoritm ett på 100 100X100 banor 
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5.2.2 Bakgrundsalgoritm version 2 

I diagrammet för algoritm två, Figur 20, kan man se en del likheter med den tidigare 

algoritmen, Figur 16, på låg höjd påvisar banorna nästan perfekt resultat varje gång i 

framkomlighet. När höjdskillnaden sedan blir större är det fler banor som ger sämre 

framkomlighet, i de fallen verkar de lägga sig på en nivå där halva banan är framkomlig. 

Detta beteende beror antagligen på att då vi arbetar med sinuskurvor kan man se mönster i 

landskapet på banorna, för denna algoritm kan det vara kullar som fortsätter komma tillbaka 

för varje bana vilket ger upphov till ungefär lika stor yta som inte är framkomlig. 

Jämför man de två algoritmerna, Figur 16 och Figur 20, kan man även se att algoritm 

nummer två ger fler banor som påvisar väldigt bra framkomlighet. Detta kan ses bäst i 

områdena 1500-1800 samt 2400-2700, där kan man se att många punkter fortfarande ligger 

i topp vilket påvisar en bra framkomlighet. 

 

Figur 20 Diagram för den andra algoritmen 

I de mindre diagrammen, Figur 21, Figur 22 och Figur 23, kan man se en tydlig skillnad ifrån 

diagrammen för algoritm nummer ett, Figur 17, Figur 18 och Figur 19. Det mest 

uppseendeväckande beteendet är att för de små banorna, Figur 21, verkar det som att ju mer 

höjdskillnad banan har desto bättre framkomlighet blir det på banan. Detta beteende 

fortsätter dock inte när banans storlek blir större. Vi kan även urskilja att det finns en större 

andel av banorna som ger upphov till väldigt bra framkomlighet, vilket i sig kan vara en 

argumentation för att algoritm två presterar bättra vad gäller framkomlighet vid banor med 

stora höjdskillnader. 
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Figur 21 Algoritm två på 100 50X50 banor 

 

Figur 22 Algoritm två på 100 75X75 banor 

 

Figur 23 Algoritm två på 100 100X100 banor 
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5.2.3 Bakgrundsalgoritm version 3 

Algoritm nummer tre, Figur 24, påvisar ett beteende som skiljer sig mycket från de två 

tidigare algoritmerna, Figur 16 och Figur 20. Här kan vi urskilja att banorna inte påverkas 

lika mycket utav höjdskillnaderna, utan många fler banor påvisar bra framkomlighet även 

vid de största banorna och vid de största höjdskillnaderna. I området 2100-2700 kan man 

urskilja att banorna med sämre framkomlighet inte klumpar ihop sig på samma sätt som de 

tidigare algoritmerna utan istället är spritt över diagrammet. Detta kan påvisa att samma 

mönster inte återkommer för de banorna, vilket pekar på att banorna från algoritm nummer 

tre har mer variation än de två tidigare algoritmerna, Figur 16 och Figur 20. 

 

 

Figur 24 Diagram för den tredje algoritmen 

Om vi analyserar de mindre diagrammen för algoritm tre, Figur 25, Figur 26 och Figur 27, 

kan vi även här se att en stor del av banorna påvisar en väldigt bra framkomlighet. Väldigt få 

av banorna har gett ett dåligt resultat av framkomlighet. En intressant avvikelse kan ses i det 

sista diagrammet, Figur 27, där banorna med låg medelhöjd har väldigt skilda värden vad 

gäller framkomlighet. När banorna sedan får högre medelhöjd stabiliseras framkomligheten 

och påvisar väldigt bra framkomlighet. Jämfört med de två tidigare algoritmerna kan vi 

därför fastslå att algoritm tre är bättre anpassad för banor med stora höjdskillnader. 
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Figur 25 Algoritm tre för 100 50X50 banor 

 

Figur 26 Algoritm tre för 100 75X75 banor 

 

Figur 27 Algoritm tre för 100 100X100 banor 
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5.2.4 Bakgrundsalgoritm version 4 

Diagrammet för algoritm nummer fyra, Figur 28, påvisar ett liknande beteende som vid 

algoritm ett och två, Figur 16 och Figur 20. Där banorna ser ut att antingen ha en bra 

framkomlighet eller visar på en framkomlighet som motsvarar hälften av banan. I en direkt 

jämförelse verkar det som algoritm fyra ligger emellan algoritm ett och två, rent 

resultatmässigt. 

 

Figur 28 Diagram för den fjärde algoritmen 

De mindre diagrammen för algoritm nummer fyra, Figur 29, Figur 30 och Figur 31, skiljer 

sig dock avsevärt från diagrammen för algoritm ett och två. För de två första diagrammen, 

Figur 29 och Figur 30, får banan en bättre framkomlighet som beror helt på att medelhöjden 

ökar. Detta beteende påvisar att denna algoritm skapar höga banor med dalar istället för låga 

banor med kullar. Det sista diagrammet, Figur 31, påvisar däremot ett helt annat beteende 

där banorna varierar väldigt mycket trots att medelhöjden ökar stadigt. Detta tyder på att 

algoritm nummer fyra ger väldigt varierat resultat och det kan vara svårt att uppskatta om en 

bana kommer ge bra eller dålig framkomlighet om den skapas med denna algoritm. 
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Figur 29 Algoritm fyra för 100 50X50 banor 

 

Figur 30 Algoritm fyra för 100 75X75 banor 

 

Figur 31 Algoritm fyra för 100 100X100 banor 
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5.2.5 Bakgrundsalgoritm version 5 

Diagrammet för den femte algoritmen, Figur 32, påvisar det bästa resultatet för de större 

banorna. I området 2100-2700 kan vi se att många av banorna påvisar en mycket god 

framkomlighet och de banor med sämre framkomlighet är förhållandevis få med mycket 

utspridning. Den har även en jämnare spridning av de sämre banorna i regionerna 300-900 

samt 1200-1800 än någon av de andra algoritmerna. Resultatmässigt verkar algoritm fem 

vara överlägsen om vi analyserar diagrammen, Figur 16, Figur 20, Figur 24, Figur 28 och 

Figur 32 

 

Figur 32 Diagram för den femte algoritmen 

De mindre diagrammen, Figur 33, Figur 34 och Figur 35, visar att banorna med lägre 

medelhöjd ger en väldigt bra framkomlighet, men även att när medelhöjden ökar så är det 

många banor som behåller en bra framkomlighet. Den stora skillnaden för algoritm fem 

jämfört med de andra är att algoritm fem använder sig av en förskjutning från startpunkten, 

detta ger upphov till fler banor med väldigt platt yta och små kullar som dyker upp, men kan 

även ge banor med stora kullar eller höga banor med dalar istället för kullar. Algoritm fem 

påvisar även att oberoende av medelhöjden så kan den tillverka banor som har bra 

framkomlighet. 
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Figur 33 Algoritm fem för 100 50X50 banor 

 

Figur 34 Algoritm fem för 100 75X75 banor 

 

Figur 35 Algoritm fem för 100 100X100 banor 
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5.3 Slutsatser 

Den första slutsats som kan tas fram från experimentet är att de fem algoritmerna ger 

mycket olika resultat. I en del av algoritmerna uppstår det mönster som återspeglas av 

resultaten från framkomligheten, medan andra algoritmer ger väldigt olika resultat vilket 

tyder på en mer slumpartad natur hos banorna. Det arbetet fokuserade på var 

framkomligheten och de olika algoritmerna presterade olika bra på den här aspekten. De 

bästa algoritmerna, de med högst framkomlighet, visade sig vara algoritm tre och fem, 5.2.3 

samt 5.2.5. I diagrammet, Figur 36, har en del av resultatet från varje algoritm sammanställs 

i samma diagram för en enkel jämförelse. Här kan vi urskilja att algoritm 3 samt 5 har de 

bästa resultaten men att även algoritm 2 och 4 har en del banor som lyckas få en bra 

framkomlighet. Märk att detta diagram inte tar hänsyn till de olika medelhöjderna för varje 

enskild algoritm, detta innebär att bana 10 för algoritmerna inte behöver ha samma 

medelhöjd. 

Ytterligare en slutsats är att de olika algoritmerna ger olika beteenden hos de banor de 

bygger upp. Där en del banor uppvisade ett våg-liknande beteende, en del banor var platta 

med en del kullar och även banor där marken var upplyft på många ställen och banan fick 

dalar istället för kullar. Man kan alltså använda denna teknik för att få fram en mängd olika 

landskap, som har skilda egenskaper. 

 

Figur 36 De fem algoritmerna i samma diagram 

Frågeställningen för det här arbetet var om man kunde använda algoritmer som procedurellt 

genererar banor med olika höjdskillnader och fortfarande behåller en bra framkomlighet. 

Utgår vi ifrån diagrammen och mätvärdena  får vi fram att många banor som skapades 



 31 

under experimentet fortfarande hade en mycket god framkomlighet även när 

höjdskillnaderna blev som störst, men även många banor där framkomligheten påverkades 

negativt.  

Slutsatsen som det här arbetet har kommit fram till är att det är möjligt att procedurellt 

generera banor med höjdskillnader som fortfarande bibehåller en bra framkomlighet.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Målet med detta arbete var att undersöka om man kunde utveckla en metod för att 

procedurellt generera banor (Pereira, 2009; Johnson, 2010) med olika höjdskillnader som 

fortfarande tillhandahåller en god framkomlighet (Liapis, 2014). Fokus på arbetet har därför 

varit på höjdskillnad på banorna samt dess framkomlighet. Banor skapas med hjälp av 

bakomliggande algoritmer och skapar ett landskap som är lätt att utöva tester och därmed 

kunna mäta framkomligheten. Detta innebär att landskapet är uppdelat i kvadratmeter och 

framkomligheten beror på hur många av kvadratmeterna som är åtkomliga via en Flood fill-

algoritm (Zou, 2010). Utöver marken så innehåller banorna stenar som motsvarar objekt i 

världen. 

Implementationen bestod av två steg, den procedurella genereringen av banorna samt att 

utveckla ett rutnät som fungerade i 3D så att framkomligheten skulle kunna mätas. Under 

implementationen skapades ett flertal olika algoritmer för att generera banorna, detta gjorde 

att fem algoritmer valdes ut och kom att användas vid skapandet av banor. En metod för 

rutnätet skapades genom att varje kvadratmeter av banan blir täckt av en nod, varje nod är 

antingen gångbar eller ej, alla noder används sedan i en sorterad lista för att kunna utföra 

flood fill-algoritmen på ett tidseffektivt sätt (Zou, 2010).  

Experiment användes för att fastställa huruvida framkomligheten påverkades när 

höjdskillnaderna blev större på banorna. Under experimentet testades alla fem algoritmer 

och totalt genererades 13 500 banor procedurellt. På alla banor kördes flera flood fill-

algoritmer. Resultatet från alla testfallen sammanställdes i ett flertal dokument och diagram 

togs sedan fram för analys. I analysen framkom det att de olika algoritmerna hade olika 

egenskaper och skapade landskap som skilde sig väldigt mycket ifrån varandra, dels rent 

resultatmässigt utifrån experimentet men även visuellt under experimentets gång. Resultatet 

från experimenten visar att alla fem algoritmer lyckades skapa flera banor som hade mycket 

god framkomlighet även när höjdskillnaderna blev som störst. 

6.2 Diskussion 

Arbetet har fastställt att det går att procedurellt generera banor med olika höjdskillnader och 

fortfarande bibehålla en god framkomlighet. Trots detta lyckades ingen algoritm att 

tillgodose alla genererade banor med bra framkomlighet. Detta innebär att det inte finns 

någon garanti att varenda bana som framställs kommer att ha en bra framkomlighet, för att 

vara säker på att en bana har bra kvalitet måste banan undersökas eller höjdskillnaderna 

hållas lägre. Då de olika algoritmerna som skapade banorna skilde sig väldigt mycket ifrån 

varandra är det svårt att säga vilken algoritm som är bäst, för framkomlighet kan vi fastställa 

att algoritm tre och fem gav de bästa resultatet. Resultatet tar dock inte i hänsyn andra 

egenskaper hos landskapen, visuellt hur banan ser ut eller hur banorna skiljer sig ifrån 

varandra.  

Kvaliteten under arbetet har bedömts på egenskapen framkomlighet (Liapis, 2014), därmed 

kan man inte fastställa om metoden är lämplig för alla fall där man ska procedurellt generera 

banor. Ska man utgå från andra kvaliteter (Liapis, 2014) för en bana är det rimligt att säga 
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att den här metoden inte är lämplig i den form som den är nu. Det är fortfarande möjligt att 

bygga vidare på den här metoden för att tillgodose andra egenskaper på banorna. 

Det här arbetet har använt sig av sinus-kurvor samt frön (Al-Yamani, 2003) för att generera 

banorna. Det finns flera andra metoder för att generera banorna (Johnson, 2010; Ashlock, 

2011; Liapis, 2014) och de metoderna har inte testats i detta arbete. Det går alltså inte säkert 

att säga att de andra metoderna kommer att framställa banor som ger samma resultat. Det 

är rimligt att anta att andra metoder för att generera banor även de kan utökas för att få 

höjdskillnader i landskapet och fortfarande bibehålla framkomligheten. 

Etiska aspekter har i detta arbete inte setts som relevant att ta upp, då arbetet inte har 

involverat andra personer eller tagit upp några etiska frågor.  

Forskningsetiskt har arbetet utförsts i Unity med C#-språk, då dessa är programvara som 

finns gratis för allmänheten ska vem som helst kunna återskapa arbetet med denna rapport 

som grund. 

Samhälleliga nytta ifrån detta arbete kan främst komma ifrån Flood fill-algoritmen, om man 

valde en startpunkt på ett lågt Y-värde kunde man få ett flod-liknande beteende där de kullar 

som inte var nåbara fungerade som öar där algoritmen inte kunde nå. Därför skulle detta 

arbete kunna användas för att simulera översvämningar i riktiga miljöer, det krävs dock en 

hel del justering för att detta ska vara möjligt. 

6.3 Framtida arbete 

De procedurellt genererade banorna som kan skapas i nuläget med den här 

implementationen är väldigt simpla. För att göra banorna mer intressanta i en riktig 

spelmiljö finns det ett antal saker som kan göras. För att förbättra framkomligheten mer och 

göra så att fler banor kommer upp i en bra standard skulle man även kunna implementera 

trappor i landskapet, dessa skulle då verka där höjdskillnaderna blir för stora och kan göra 

det möjligt för en spelare att ta sig upp på kullar som tidigare var för höga. 

Landskapen som skapas just nu är väldigt simpla och består endast av mark och stenar. 

Marken är dessutom indelat i kvadratmeter vilket gör att landskapet får ett väldigt platå-

liknande känsla (likt lego eller minecraft). Istället för att använda sig av kuber är det bättre 

om man använder sig av något som kan knyta samman punkterna i världen och skapa en 

mjuk övergång mellan dessa. Det går till exempel att använda sig utav Unity’s terrängobjekt 

och modifiera algoritmerna att ändra höjdplaceringen på terrängen, detta skulle då leda till 

ett mjukare landskap. 

Skulle man sedan lägga till fler objekt i landskapet utöver stenarna, såsom träd, buskar och 

kanske djur, skulle landskapet får en mer levande känsla och man skulle få någonting som 

börjar likna en realistisk värld. Om vi bygger vidare kan vi även lägga till floder och sjöar, 

kanske även hav, vilket skulle ge ytterligare karaktär till landskapet och ge mer variationer 

mellan banorna. För att göra banorna mer levande skulle man kunna implementera djurliv 

eller människostrukturer, som exempel vägar eller städer. 

Om man lyckas framställa sofistikerade banor på detta sätt kan det ha stor användning inom 

datorspel, då ett företag inte behöver spendera mycket resurser åt att bygga banor för hand. 

Banorna är heller inte knutna till en specifik genre utan alla sortens spel skulle kunna 

fungera på dessa banor. Detta arbete skulle kunna utvecklas till att inte bara generera 
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realistiska banor utan även procedurellt generade världar. Vilket kan göra att företag kan ta 

nytta av arbetet för att utveckla spel i ”open world”-tema.  

Användningsområdet för procedurellt genererade banor är i dagsläget begränsat till IT-

miljöer och har ännu ingen användning utanför den digitala världen.  
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