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Sammanfattning 
 

Då miljöer i spel tar tid att skapa för hand kan miljögrunder förgenereras så att 

utvecklare inte behöver spendera tid på det utan kan fokusera på detaljerna. En miljö 

som används i många olika spelgenrer är grottmiljöer. Grottor brukar ha ett krav på att 

de ska vara intressanta att utforska samtidigt som de inte får ha för orealistiska former. 

Då det finns många olika sätt att generera grottor har två metoder valts för detta arbete, 

dessa är fraktalbaserad och agentbaserad. Då metoderna har olika svagheter och 

styrkor, utvärderas resultatet utifrån hur realistiska grottorna ser ut och hur intressanta 

de är att utforska. För att öka realismen används en hexagonbaserad värld i 

genereringen. 

Som många vetenskapliga artiklar påstår visar sig den fraktalbaserade metoden ge mer 

realistiska grottmiljöer som även är mer intressanta. (Belhadj 2007, Musgrave, Kolb och 

Mace 1989) Den agentbaserade metoden var ganska nära resultaten som fraktalerna 

skapade, eventuellt kan agenterna ge bättre resultat än fraktalerna om de görs mer 

avancerade. 

Nyckelord: grottor, procedurell generering, agentbaserad, fraktalbaserad 
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1 Introduktion 

Allteftersom spel blir mer och mer avancerade ökar även deras genomsnittliga världsstorlek. 

Detta i kombination med annan grafik leder till att det blir väldigt mycket material som måste 

skapas grafiskt. Denna skapandeprocess kostar både tid och resurser för utvecklare. Ett sätt 

att minska på arbetsbördan är att låta en dator skapa en grund för grafiker att gå vidare ifrån. 

I vissa lägen får datorernas oförändrade grunder vara det som blir slutprodukternas material. 

Denna metod kallas för Procedurell Generering och är ett välanvänt koncept inom nutida 

spelutveckling (Doran och Parberry, 2010).  

Eftersom det inte är en person som måste skapa banor tillåter det förändringar mellan banor 

varje gång någon spelar ett spel som bygger på PG. PG tillåter också väldigt stora variationer 

mellan banor (Johnson, Yannakakis och Togelius, 2010). För att banorna skall kunna 

användas i spel måste den metod som används för att generera banor uppfylla vissa krav 

(Linden, Lopes och Bidarra, 2014, Liapis, Yannakakis och Togelius 2014). Exempel på dessa 

kan vara att banorna inte får vara för lika varandra då en del spel bygger på 

utforskningsmoment samt att de ska ge en känsla av realism.  

Två olika tekniker som används inom procedurell generering är fraktalbaserad samt 

agentbaserad generering. Fraktaler används ofta för att skapa kartor som ser realistiska ut 

samtidigt som justeringar i beräkningarna kan ge stora variationer på resultatet (Musgrave, 

Kolb och Mace, 1989, Belhadj, 2007). Agenter används då mer kontroll över vad genereringen 

ger för resultat är önskad. Det sistnämnda är även att föredra om generatorn skall vara lättare 

att utöka så att den generar helt andra sorters terränger (Doran och Parberry, 2010). 

Vid implementering av de två olika teknikerna finns det många olika tillvägagångssätt. Bland 

annat finns det många olika fraktaler att välja mellan samt flera olika sätt att generera brus att 

basera fraktalerna på. Ett exempel på brus är Perlin-brus som Ebert, Musgrave, Peachey, 

Perlin och Worley (2003) tar upp. De visar även på hur ett Fractal Brownian Motion fungerar. 

Agentbaserad generering kan göras av en agent eller flera olika agenttyper som gör olika saker 

i genereringen som beskrivet av Doran och Parberry (2010). Då flera agenttyper skall 

implementeras blir grunderna mer komplicerade. Implementeras en enklare version av 

agenten försvinner lite kontrollerbarhet då det blir färre agenter som behöver olika 

inparametrar. För att visualisera de båda genereringsmetoderna skapar används marching 

hexagons. Marching hexagons inspekterar hexagoners hörnvärden som genereringen ger för 

att bestämma ett utseende på hexagonerna. 
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2 Bakgrund 

2.1 Procedurell generering 

Procedurell generering är ett ofta använt koncept inom spelindustrin då det kan hjälpa 

skapandeprocesser så att utvecklingsresurser inte behöver läggas lika mycket på att skapa 

material från grunden. Detta påpekar Johnson, Yannakakis och Togelius (2010) i sitt arbete 

där de även påpekar att det ofta används inom miljögenerering då detta ger möjlighet till stora 

mängder med olika banor vilket bidrar till att ett spel får återspelningsvärde. Den stora 

mängden variationer mellan banor är även ett område som får spelare intresserade av att 

utforska miljöer. Ett annat användningsområde är att låta generatorn skapa en grund som 

sedan får justeras av utvecklare. 

Kamal och Uddin (2007) nämner att genererade miljöer som är helt randomiserade inte 

nödvändigtvis är bra då terräng ofta kan behöva uppfylla vissa syften inom spel. De anser att 

det vore bra om det gick att sätta upp kriterier såsom exempelvis att terrängen ska ha likhet 

med redan existerande miljö. Detta för att inte riskera att miljön är oanvändbar. Detta är ett 

väldigt viktigt moment inom flera spelgenrer. Ett spel av typen Dungeon Crawler ska 

exempelvis inte generera banor så att det blir två separata grottor som har olika viktiga 

moment i sig om inte någon spelmekanik tillåter förflyttning däremellan.  

2.2 Generering av grottsystem 

För generering av grottor finns det en hel del olika varianter. Till exempel använder Johnson, 

Yannakis och Togelius (2010) en cellautomat för att realtidsgenerera oändliga grottsystem. De 

visar att denna metod genererar grottor som fungerar bra att använda inom äventyr och 

rollspel. För att visa att de får grottsystem som är användbara applicerar de banorna i ett spel 

som de byggde.  

En annan variant som Ashlock, Lee och McGuinness (2011) använder är en sökbaserad metod. 

Denna metod används för att generera miljöer som är ämnade att efterlikna labyrinter, de 

säger dock att genom att justera delar av sin genereringsmetod kan de få till mer grottliknande 

miljöer.  

Linden, Lopes och Bidarra (2014) beskriver flera tidigare arbeten om grottgenerering och 

sammanställer dessa för att se på egenskaper som de olika metoderna har. Bland annat 

granskar de Johnson, Yannakis och Togelius (2010) variant med cellautomater samt Lee och 

McGuinness (2011) variant som är sökbaserad generering. De menar även att olika typer av 

grottgenerering har olika många krav de måste uppfylla.  

2.3 Algoritmer för grottgenerering 

Som Linden, Lopes och Bidarra (2014) visar med sitt arbete finns det många olika 

genereringsvarianter, i det här arbetet kommer fokus att ligga på fraktalbaserade och 

agentbaserade system. 

2.3.1 Fraktalbaserad 

Det finns många versioner av fraktalgenerering. Några av dessa nämner Musgrave, Kolb och 

Mace (1989), nämligen Poisson faulting, Fourier filtering, mittpunktsförskjutning, repetitiv 
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slumpmässig addering och addering av brus. Därefter visar de en teknik för att modifiera 

terräng så att det skall se ut som att denna har slitits ner av värme och vatten. Musgrave, Kolb 

och Mace (1989) skriver även om Mandelbrots fractional Brownian motion (fBm). Detta 

började som en metod för att beskriva bergstoppars kurva mot horisonten och gick sedan 

vidare till att beskriva hela landskap. En funktion för fractional Brownian motion visar Ebert, 

Musgrave, Peachey, Perlin och Worley (2003) som fungerar enligt följande.  

 Ta emot position, höjningsparameter (H), frekvens för fraktalen (F) och antal oktaver 

(O). 

 Skapa en returneringsvariabel (R).  

 Multiplicera -H med nuvarande oktav (I). 

 Multiplicera brus för punkten med F upphöjt i I och addera till R. 

 Multiplicera punkten med F. 

 Upprepa enligt antal oktaver. 

 Multiplicera -H med heltalsdelen ur O (J). 

 Multiplicera decimalerna av O med brus från punkten samt F upphöjt i J och addera 

till R. 

 Returnera R. 

Genom att låta dessa instruktioner gå över ett helt plan och justera de olika inparametrarna 

går det att skapa bilder som liknar Figur 1. 

 

Figur 1 exempel av fractional Brownian motion 

Belhadj (2007) skriver i sin studie om fraktalgenererad terräng att fraktalgenerering är den 

generellt sett snabbaste genereringsmetoden. Detta eftersom fraktalbaserade metoder inte har 

några direkta krav på hur terrängen ska bli. Belhadj (2007) påpekar att detta kan göra att 

fraktalbaserad generering kan ge orealistisk terräng. Därefter visar han en version av 

mittpunktsförskjutning för att öka realismen, genom att plocka ut ett antal punkter som han 

sedan interpolerar mellan och lägger ett litet brus ovanpå. 
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2.3.2 Agentbaserad 

Många av de tidigare nämnda studierna har visat att framförallt fraktalgenerering inte har 

mycket kontrollerbarhet. En metod som Doran och Parberry (2010) presenterade var en 

agentbaserad metod. Där hade de flera olika typer av agenter som fick bygga varsin del av 

terrängen. När det var dags för en viss typ av agenter startades flera av den typen samtidigt 

för att bygga upp den del av terrängen som de ansvarade för. Detta sätt menar Doran och 

Parberry (2010) ger mer möjlighet till kontroll över hur genereringen går till då det går att 

ställa olika krav på agenterna, därav de olika typerna av agenter. 

De grunder som Doran och Parberrys (2010) agenter fungerar enligt är följande. 

 Tilldelas antal operationer som är tillåtna. 

 Starta på valfri position. 

 Välj en valfri riktning. 

 Gå ett steg i den valda riktningen. 

 Justera terrängen enligt specifikationer agenttypen fått. 

 Upprepa stegandet enligt angiven mängd steg agenten får ta. 

Beroende på vilken typ av agenter som skapas kan de få olika restriktioner som till exempel 

att de inte får gå för nära kanten. Genom dessa grundinstruktioner kan landskap som liknar 

de i Figur 2 åstadkommas.  

 

Figur 2 Exempel på hur grundformer skulle kunna se ut via agentgenerering  

I Doran och Parberrys (2010) arbete använder de en typ av agenter för att skapa en grundform, 

se Figur 2. Efter att de genererat detta använder de ett antal olika agenttyper som ger karaktär 

till terrängen. Två av dessa är bergagenter och flodagenter. Bergagenter får en riktning i vilken 

de höjer marknivån i en linje och dess närliggande omgivning så att det blir en mjuk övergång 

till ett berg. Flodagenter får liksom bergsagenterna en riktning, dock är denna riktad mot en 

strandkant. När de sedan går mot strandkanten sänker de marknivån istället för att, liksom 

bergsagenterna, höja den.  

2.4 Marching Squares  

I olika sammanhang förekommer det att data saknar grafisk representation. Lorensen och 

Cline (1987) presenterade en metod för att konstruera medicinsk data från en magnetisk 

resonanstomografi för att bygga upp en grafisk tredimensionell representation av denna data. 

Detta gjorde de genom en metod som de kallade för marching cubes, där de delade upp data i 
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kuber och kontrollerade vad varje hörn i kuben hade för värde för att bestämma utseendet i 

den kuben. Lorensen och Cline (1987) visar även att det finns ett visst antal utseenden som 

kuberna kan anta beroende på hur många hörn som uppfyller kriteriet. Om exempelvis endast 

ett hörn uppfyller kriteriet finns det endast ett utseende som kan användas men det kan 

behöva roteras för att det ska passa beroende på vilket hörn som det är frågan om. Exempel 

på detta visas i Figur 3.  

 

Figur 3 Marching Cubes  

Maple (2003) menar att Lorensen och Clines (1987) metod som agerar i tre dimensioner även 

kan användas i två dimensioner. Detta med modifikation att istället för att kontrollera kubens 

åtta hörn kontrolleras kvadratens fyra hörn. Denna metod kallas då för marching squares. 

Även denna variant baseras på att det finns ett visst antal grundutseenden som kan roteras så 

att de placeras korrekt. I Figur 4 visas exempel på dessa grundutseenden. Via rotation av dessa 

kan 16 olika utseenden i en ruta åstadkommas. 
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Figur 4 Marching Squares 

Banks, Linton och Stockmeyer (2010) visar att det går att byta ut kvadrater mot trianglar i 

algoritmen utan några problem. På samma sätt går det även att lägga till hörn i algoritmen så 

det går att få pentagoner, hexagoner och andra figurer. Genom att justera antalet hörn ändras 

mängden utseenden inom figuren. Hexagonvarianten tillåter fler utseenden och får inte lika 

skarpa hörn som marching squares. Exempel på grundformerna visas i Figur 5. Via rotation 

av dessa kan 64 olika utseenden skapas för en hexagon. 

 

Figur 5 Marching hexagons 

2.5 Relaterat arbete 

Tidigare arbeten om generering har ofta fokuserat på prestanda för att se om det går att 

använda generatorn i spel som realtidsgenerar banor medan spelare utforskar eller om det blir 

en generator som gör färdigt en bana innan spelare får utforska den. (Linden, Lopes och 

Bidarra 2014, Johnson, Yannakakis och Togelius 2010) Arbeten som utvärderar själva 
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grottorna har varit inom aspekter som framkomlighet där de undersöker om det skulle gå att 

ta sig från början till slut.  

Johnson, Yannakakis och Togelius (2010) arbete på cellautomater är delvis inriktat på att se 

om det skulle gå att använda cellautomater till att generera oändligt stora världar. Detta leder 

till att deras arbete även berör huruvida cellautomaten uppfyller en realtidsegenskap. Genom 

sina tester visar Johnson, Yannakakis och Togelius (2010) att deras cellautomat går att 

använda i ett system som genererar banan samtidigt som spelare utforskar densamma. Doran 

och Parberry (2010) påpekar att deras agenter inte uppnår ett sådant mål. 

I Liapis, Yannakakis och Togelius (2014) studie utvärderar de flera olika kvalitéer som bör 

finnas i världar av olika genrer. Bland annat tar de fram formler som ska se distribuering av 

bland annat resurser och baser för strategispel samt start och mål, placering av skatter och 

monster för spel av genren roguelike. Dessa formler testar de på några exempelkartor för att 

se huruvida de fungerar som tänkt. De termer som användes för intressanta aspekter i en värld 

i deras studie var symmetry, area control och exploration. Symmetry innebär att spelare ska 

ha samma förutsättningar på kartor. Area control syftar på att genom att få tag på resurser på 

kartan öppnas fler alternativ för spelare. Exploration innebär att spelare inte ska veta allt om 

kartan från början. Detta för att öka intresset för utforskning.  

Som tidigare nämnts beskriver Linden, Lopes och Bidarra (2014) flera olika 

genereringsmetoder och sammanställer olika egenskaper för dessa generatorer. Bland annat 

beskriver de Johnson, Yannakis och Togelius (2010) cellautomat samt Ashlock, Lee och 

McGuinness (2011) sökbaserade generering och kommer fram till följande. Cellautomater ger 

realistiska, kaotiska kartor genom enkla instruktioner och regler utan att det blir för krävande. 

De påpekar dock en avsaknad av kontroll över resultaten. Den sökbaserade ger 

labyrintstrukturer med stor variation mellan resultat. Det går att åstadkomma både realistiska 

kaosartade labyrinter och strukturerade labyrinter. Negativa aspekter de pekar ut är att det är 

svårt att hitta bra värden som ger bra balanserade resultat samt att kartorna verkar vara 

väldigt oförutsägbara. 

För att utvärdera bilder har en teknik vid namn flood fill använts där algoritmen ska plocka 

fram sammanhängande segment ur bilden som uppfyller vissa krav. Särskilt inom medicinska 

sammanhang har detta använts. I Fathi och Hilters (1999) arbete används en algoritm som 

går igenom röntgenbilder av ett huvud för att ta fram bilder av hjärnan. Flood fill utgår från 

en punkt och granskar grannarna för att se om dessa också tillhör samma segment som 

startpunkten. 

 



 
8 

3 Problemformulering  

Problemet är att agentbaserad generering ger grottor som har stor risk för liknande resultat 

med få gångar att utforska, medan fraktalbaserad generering ger grottor som har en risk för 

att de blir orealistiska och till stor del enbart är gångar utan några rumsliknande formationer. 

I Doran och Parberrys (2010) arbete används olika agenttyper som lägger till diverse 

realistiska aspekter till genereringen. Genom den ökade kontrollen över hur resultatet kan bli 

kan användande av flera olika agenttyper även hämma unika realistiska delar. Musgrave, Kolb 

och Mace (1989) säger att fraktaler ofta ger en realistisk formation av landskap, men de 

påpekar likt Belhadj (2007) att fraktalgenerade landskap vid närmre inspektion kan se 

orealistiska ut.  

Syftet med arbetet har varit att implementera ett program som genererar grottsystem i två 

dimensioner via de två metoderna fraktalbaserad och agentbaserad generering. Dessa 

genererade grottor var tänkta att ha ett antal egenskaper som sedan utvärderades. Den första 

egenskapen grottorna förhoppningsvis skulle visa var ett så realistiskt utseende som möjligt. 

Den andra egenskapen som grottorna borde haft var mycket yta att utforska. Detta ger upphov 

till två frågeställningar. 

 Vilken av de två metoderna fraktalbaserad och agentbaserad generering skapar de 

mest realistiska grottorna?  

 Vilken metod ger de mest intressanta grottorna för utforskning?  

Hypotesen är att den fraktalbaserade algoritmen ger mer realistisk utformning samt fler ytor 

att utforska. 

För att utvärdera hypotesen har två algoritmer skapats för att ta fram grottor via 

fraktalbaserad generering och agentbaserad generering. Fraktalgenerering är en ofta använd 

variant inom olika sorters terränggenerering som kan ge väldigt slumpmässiga landskap utan 

särskilt mycket kontroll över hur terrängen ska se ut. Enligt Doran och Parberrys (2010) 

forskning på agentbaserad generering ämnar denna metod att ge mer kontroll över hur 

terrängen utformas, dock på bekostnad av den oförutsägbara aspekten. Fraktalgenereringen 

borde således ge intressantare grottor med flera smala gångar medan den agentbaserade 

genereringen ger oss fler grottor som inte har så många gångar att utforska.  

3.1 Metodbeskrivning 

Som Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell och Wesslén (2000) skriver så finns det tre 

olika vetenskapliga grundmetoder, dessa är undersökning, fallstudier och experiment. Den 

metod som har använts är en kombination av ett experiment som mätt hur 

utforskningsvänliga grottorna är samt en användarstudie som undersökt vilken variant som 

användarna föredrar med tanke på dess realism.  

3.1.1 Experiment 

Den första utvärderingsmetoden använde ett experiment och var delvis inspirerad av Linden, 

Lopes och Bidarras (2014) arbete där de sammanställt data från andra forskare på flera olika 

genereringsmetoder för att se karaktärsdrag i de olika metoderna. I det här fallet har två 

metoder som de inte tog upp i sin studie jämförts. Som nämnts innan var dessa en 
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fraktalbaserad och en agentbaserad variant. Syftet med experimentet var dock mer specifikt 

att få fram vilken metod som gav grottor med mest yta att utforska.  

Utvärderingsmetoden var huvudsakligen inspirerad av Fathi och Hilters (1999) arbete där de 

tagit fram bilder på hjärnan från magnetröntgenbilder genom att använda en flood fill 

algoritm där de granskat gråvärde på pixlar i bilder. De utgår från en pixel i bilden och 

inspekterar pixlarna runt omkring ifall de tillhör ett sammanhängande område i bilden. Är en 

pixels värde inom ett visst spann och intill en annan pixel som är bekräftad att tillhöra området 

så tillhör pixeln området och är med i slutresultatet. 

 Till skillnad från deras arbete användes flood fill-algoritmen till att ge grottans hexagoner 

värden som representerade hur många grannar som var del av grottan. Därefter gav 

förhållandet mellan antalet hexagoner i de olika värdenivåerna ett utforskningsvärde på 

grottor. Som Liapis, Yannakakis och Togelius (2014) nämner är utforskning en viktig aspekt 

inom vissa typer av spel. Förhållandena mellan värdena i hexagoner gav följande information. 

Om en grotta bestod av många hexagoner där alla grannar var del i grottan så begränsades 

grottans utseende till ett stort sammanhängande hålrum utan intressanta avstickare. Detta 

skulle ge ett dåligt utforskningsvärde då avstickare är något intressant i grottmiljöer. Är en 

grotta istället konstruerad av väldigt många hexagoner som bara har någon enstaka granne 

som är del i grottan, pekar det på att grottan kan ha fler unika utseenden med många 

avstickare att utforska. Detta skulle i sin tur ge ett högre utforskningsvärde. 

En brist med denna metod var att den bara gav ett värde som motsvarade hur intressant 

grottan kunde vara, eftersom två grottor med samma värde kan vara olika eller helt identiska. 

Grottor med många hexagoner där flera grannar tillhör grottan ger troligtvis grottor som är 

lika varandra. Samtidigt kan en grotta som har många hexagoner med få grannar i grottan 

fortfarande vara lik en annan grotta med liknande förhållanden. 

För att utvärdera utforskningsvärde i en grotta hade det gått att göra likt Liapis, Yannakakis 

och Togelius (2014) och sätta in start och slutpunkter i grottan och göra mätningar på dessa. 

Det hade även gått att lägga in flera mål i grottorna som även dessa skulle få vara med i 

evalueringen. Genom detta skulle dock grottorna begränsas till vissa typer av spelgenrer. 

3.1.2 Enkät 

För att utvärdera en grottas realism så användes en metod inspirerad av utvärderingsmetoden 

i Mania och Robinsons (2014) arbete där de utsätter personer för en virtuell miljö. Därefter 

fick deltagarna gradera ett antal påståenden utifrån deras upplevelse. Utvärderingen utfördes 

genom en studie i form av en enkät. Där har en bild på en fraktalgenererad grotta visats intill 

en bild på en agentgenererad grotta. En person har fått titta på dessa bilder och valt vilken de 

anser ser mest realistisk ut. Denna process fick personerna som valde att göra testet upprepa 

för ett antal förgenererade grottor. Efter detta sammanställdes deras svar och ett beslut på 

vilken metod som genererade de mest realistiska grottorna fastställdes. För att enkäten skulle 

bli rättvis användes bilder där grottor parades ihop enligt fördelning mellan gångar och 

rumliknande formationer samt gångarna och de rumliknande formationernas likhet. Genom 

att para ihop grottor enligt dessa egenskaper minskar risken för dålig ihopparning av grottor. 

Till exempel så att en grotta som består av en gång med mycket svängar inte paras mot en 

grotta som består av ett rum eller en gång som är helt rak. 

Det hade varit möjligt att göra ett experiment som skulle vara ämnat att utvärdera realismen 

i grottorna, men då skulle en definition behövts göras för vad som är realistiska drag för en 
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grotta. Detta kan anses vara lite svårt att genomföra eftersom vad som är realistiskt för 

grottformationer är en subjektiv fråga.  

En omständighet som påverkat resultatet vid denna utvärdering är hur olika personer kan ha 

olika uppfattning om hur en grotta ser ut när den representeras i två dimensioner. Detta är 

inte optimalt då det gör att en person kan anse att en grotta ser realistisk ut medan en annan 

person anser att samma grotta är orealistisk. I vissa fall kan detta dock ses som en positiv sak, 

eftersom det resulterar i att de grottorna som blir valda av flera personer kan antas ha mer 

realistiska drag än andra grottor. 

3.1.3 Metoddiskussion 

En risk med experimentet var om algoritmerna, för att se om det fanns något att utforska, blev 

dåligt implementerade så att de mätte fel. Om detta skulle ske kunde resultaten bli opålitliga, 

då resultatet kunde peka på att det inte fanns något intressant med att utforska grottorna. Om 

det fungerade bra med mätningarna borde det gå att få liknande resultat om experimentet 

görs igen. Detta var dock inget faktum då genereringen var baserad på att det fanns en 

oförutsägbarhet, om inte generatorn fick en bestämd nyckel som redan inspekterats. Liapis, 

Yannakakis och Togelius (2014) menar att det är relativt enkelt att skapa egna 

evalueringsfunktioner för kartor. Ett problem med grottorna var dock att de inte hade några 

av de mätpunkter som Liapis, Yannakakis och Togelius (2014) tar upp.  

Här hade det eventuellt gått att göra en användarstudie för att låta personer avgöra om en 

grotta verkar vara intressant, dock kan detta ge väldigt opålitliga svar då olika personer kan 

vara intresserade av olika områden i grottor. För att få bra trovärdighet från användarnas svar 

hade det gått att göra olika grader på svaren. 

I Mania och Robinsons (2014) studie var Mania och Robinsons närvarande och kunde på så 

sätt interagera med deltagare. En enkät finns det dock ingen som övervakar det som sker samt 

risken att ingen ställer upp på att delta finns, vilket skulle resultera i att det inte går att bedöma 

vilken genereringsvariant som ger de mest realistiska grottorna. Om det var för få som ställde 

upp kunde resultaten bli osäkra, då alla deltagare kunde ge helt olika svar.  

Det går tyvärr inte att garantera reproducerande av resultatet via en enkätundersökning då 

det kan vara olika deltagare som svarar på den. För att komma bort ifrån denna risk skulle 

realismen behöva mätas på annat sätt, dock kan det vara ett problem att mäta realism i en 

grotta via experiment. Detta eftersom ett experiment skulle behöva en strikt definition av vad 

som är realistiskt för grottor. En fast definition på vad som är realistiskt för grottor kan dock 

vara svårt att fastställa då grottformationer i naturen kan ha väldigt stora variationer. Linden, 

Lopes och Bidarra (2014) nämner flera gånger realistiskt samtidigt som de nämner kaosartat, 

ibland använder de även kaosartat och realistiskt synonymt för varandra. Om mätningarna 

skulle utgå från Linden, Lopes och Bidarras (2014) användande av orden, är det ganska svårt 

att skapa en utvärderingsalgoritm då kaos är svårt att mäta. Skulle en fallstudie genomförts 

hade den fått liknande problem som ett experiment och enkäten. Det hade blivit likt 

experimentet eftersom som tidigare nämnts är det svårt att definiera vad som är realistiskt. 

Likheter med enkäten hade uppstått om fallstudien riktat sig mot användare där det inte går 

att säkerställa deltagande samt att det är svårt att reproducera resultat. En fallstudie hade 

även krävt mer tid vilket i kombination med experimentet eventuellt hade kunnat ta för lång 

tid. 
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Eftersom en del av metoden inkluderat deltagare har det krävts att information om vad syftet 

med enkäten varit samt vad deltagarna skulle få göra i enkäten finnas tillgänglig och vara 

tydlig. För att ingen förvirring skulle uppstå var det bra att nämna att insamlade enkäter 

enbart används för forskningen av området samt att respondenternas anonymitet var säkrad. 

Det var även bra att påpeka för de som får enkäten att i och med svar från dem har de visat 

samtycke för deltagande i studie.   
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4 Implementation 

I det här kapitlet tas olika aspekter av programmet, utvärderingsmetoden och 

arbetsprogressionen upp. 

4.1 Program 

Programmet som har skapats är utvecklat i c++ med mediabiblioteket SFML (Simple Fast 

Media Library) (Gomilla, 2014). I programmet skapas en karta representerad med hjälp av en 

matris som i varje cell håller två heltal. Det finns två klasser för generering, en fraktalklass för 

generering via fraktaler samt en agentklass för generering via agenter. Klassdiagram för 

programmet visas i Figur 6. 

 

Figur 6 Klassdiagram 

4.1.1 World & Tile Engine 

Kartan är, som nämnt innan, uppbyggd av hexagoner och representeras av en matris med par 

av heltal. Heltalen visar vilket byggnadsblock som skall användas på vilken position samt 

vilken rotation byggnadsblocket skall ha. Exempel på hur hexagonnätet kan se ut visas i Figur 

7. För att beräkningen med hexagoner skall bli rätt sker en förskjutning i alla beräkningar där 

hexagoner är involverade. 
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Figur 7 Exempel på ett hexagonnät  

De olika förskjutningarna för kolumnerna sker enligt följande beräkningar 

𝑥 ä𝑟 𝑗ä𝑚𝑛 (𝑥, 𝑦) = (1.5𝑥𝑟, 𝑦𝑟√3) 

Samt 

𝑥 ä𝑟 𝑜𝑗ä𝑚𝑛 (𝑥, 𝑦) = (1.5𝑥𝑟 + 1.5𝑟, 𝑦𝑟√3 + √3
𝑟

2
 ) 

4.1.2 Fraktalbaserad 

Till att börja med gjordes en fraktalimplementation baserad på implementationen från Ebert, 

m.fl (2003). Denna implementation var en fBm som baserade sig på Perlin-brus. Den 

versionen gav dock värden som inte var applicerbara för generering. Exempel på hur den 

första fraktalimplementationens resultat kunde se ut visas i Figur 8 där det går att se hur den 

enbart genererar värden som ger utslag på få positioner. 
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Figur 8 Exempel på fBm baserat på Perlin-brus 

Därefter implementerades en annan version av fraktalsgenerering som blev ett fBm som 

använde simplex-brus baserat på Perlins (2002) förbättring av Perlin-brus som gav 

användbara värden. Exempel på resultat från denna version syns i Figur 9 där 

implementationen försäkrar positiva heltal som går att utnyttja vid generering. När kartan 

genereras så tolkas simplex-bruset för hexagonhörnen om till hexagonutseenden och 

rotationer via Marching Hexagon algoritmen. 

 

Figur 9 Exempel på karta baserad på absolutvärdet från simplex-brus 
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4.1.3 Agentbaserad 

Agentimplementationen inleddes med att agenten var tänkt att vandra över kartan och placera 

ut olika byggnadsblock. Detta skulle kräva att algoritmen först placerar godtyckliga block för 

att sedan eventuellt byta ut block om de inte passar in. En smidigare version var att låta 

agenten arbeta på en hörnkarta enligt tillåtet antal steg likt Doran och Parberrys (2010) 

agenter. Hörnkartan representerar hörnen i hexagonerna och agenten ökar hörnvärdet med 

ett varje gång agenten vistas vid ett hörn. Om agenten sedan återkommer till ett hörn flera 

gånger så ökar arean där agenten höjer hörnens värden så att angränsande hörn också 

påverkas och agenten placerar ut rum. Efter att agenten arbetat klart tolkas hörnvärdena om 

till hexagonutseenden och rotationer för hexagoner genom Marching Hexagon algoritmen. 

För att hinna implementera detta inom tidsramen för projektet skalades agenten ner från flera 

olika agenttyper som Doran och Parberrys (2010) version har till enbart grundagenttypen. 

Agenten agerar enligt följande steg 

 Agenten tilldelas antal tillåtna steg, startposition, riktning och steg innan förgrening 

 Agenten gör, tills maximalt antal tillåtna steg tagits, följande: 

 Slumpa fram ett tal inom ett valt omfång  

 Stegar utifrån riktningen och det slumpade talet till ny position 

 Höjer värdet på positionen 

 Ökar, om värdet på positionen går över en viss gräns, kringliggande hörns värden 

 Om agenten stegar över antalet steg till förgrening så antas en tidigare position och 

agenten startar ifrån den. 

Utifrån dessa steg kan agentgenereringen ge resultat som i Figur 10 

 

Figur 10 Agentgenererad grotta 
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4.2 Utvärderingsmetod 

När grottorna ska evalueras går de genom två olika delmetoder som är ett experiment och en 

enkät. För experimentet används två algoritmer, först en för lokalisering av grottan som skall 

utvärderas därefter själva utvärderingsalgoritmen. De två olika genereringsmetoderna 

behövde två sätt att lokalisera grottor då agentgenereringen ger en sammanhängande grotta 

medan fraktalgenereringen kan ge flera mindre grottor i samma karta. 

Agentversionen letar efter en grotta enligt följande 

 Tar ett steg till mitten av kartan 

 Gör tills grottan är funnen följande: 

 Inspektera nuvarande punkt, är den del av grottan avbryt 

 Lägger till åtta punkter som ligger ett steg hälften så långt som förra i de olika 

riktningarna 

Fraktalversionen inspekterar flera grottor och kör en flood fill för att se om flera av de hittade 

punkter tillhör samma grotta. Är det flera grottor så väljs en grotta som evalueringen sker på. 

Stegen är följande: 

 Tar ett steg till mitten av kartan 

 Upprepar följande enligt angivet antal nivåer 

 Inspektera aktuell punkt, är punkten i en grotta lägg till i en ny grottlista 

 Lägger till åtta punkter som ligger ett steg hälften så långt som förra i de olika 

riktningarna 

Därefter upprepas följande instruktioner tills det inte går att stega mer: 

 Tar punkt ur kön med hexagoner i grottan 

 Inspektera om grannarna är del av grottan samt kön 

 Lägger till de grannar som är del i grottan i ursprungshexagonens lista för tillhörande 

hexagoner 

 Slår, om någon av grannarna är med i en annan grottlista, ihop de två listorna 

När det inte går att stega längre inspekteras mängden grottlistor. Om det är flera grottor kollas 

storleken på listan så att en grotta som inte är för liten väljs ut för evaluering. För båda 

versionerna sker utvärderingen sedan genom att den utvalda grottan inspekterar hexagonerna 

för att se antal vägg-och golvbitar.  

Enkäten är utformad så att två genererade bilder väljs ut. För att deltagare inte ska kunna se 

för tydligt vilken genereringsmetod som använts, så används urklipp ur bilderna som mäts 

mot varandra. Detta för att minska resultat från eventuella partiska deltagare så att mätningen 

ger mer pålitliga resultat. När enkätsvaren sedan samlats in sammanställs svaren och ett 

beslut för vilken genereringsmetod som ger mest realistiska grottor kan fattas. 

4.3 Progression 

Vid implementationen av olika delar i programmet har det skett en mängd olika tester och 

förändringar. Några saker som ändrats är bland annat som nämnts innan vilket brus som skall 

användas vid fraktalsgenereringen och hur agenten fungerar. 
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Inledningsvis gjordes en fBm-implementation som använde en version av Perlin-brus som 

visas i Figur 8. Då detta inte var applicerbart för en grotta användes ett annat brus vid namn 

simplex-brus som visas i Figur 11. Detta var inte helt applicerbart direkt då simplex-bruset gav 

värden mellan -1 och 1. Då mediabiblioteket inte hanterade negativa värden på ett lämpligt 

sätt behövdes justeringar. 

 

Figur 11 Simplex-brus 

Genom att ta absolutvärdet av värdet från simplex-bruset så passade värdena in i spannet 0 

till 1 och var användbart för att användas vid generering. En fördel med att ta absolutvärdet 

av bruset var att de låga värdena gav tunnelliknande formationer. Exempel på simplex-bruset 

visas i Figur 12 där de låga värdena ger vitt och höga värdena är satt som svart. När sedan detta 

får generera en karta kan slutresultatet se ut likt resultatet i Figur 13. 
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Figur 12 Absolutvärdet av simplex-brus med tunnelliknande formationer 

 

Figur 13 Slutresultat från fraktalgenereringen 

När agenten implementerades var det från början tänkt att denna skulle placera ut färdiga 

hexagonblock. Efter en del implementering så övervägdes placeringen av hexagonblock. Om 

agenten skulle stega utmed hexagonerna och placera ut lämpliga block skulle agenten bli 

onödigt komplicerad då denna eventuellt skulle behöva hantera tidigare placerade hexagoner. 

Istället gjordes en agentimplementation som fick arbeta med hörndata likt Doran och 

Parberrys agenter (2010). I denna version besöker agenten noder i en hörnkarta och höjer 

värdet i noden för att sedan låta programmet tyda hörndata till hexagoner.  
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I första implementationen av de båda genereringsmetoderna fick Marching Hexagon-

algoritmen läsa hörnvärdena i olika ordning vilket gav felaktiga rotationer och hexagonblock 

på agentgenereringen. Detta hade kunnat undvikas om Marching Hexagon-algoritmen hade 

haft en bestämd design med en förutsagd ordning att undersöka hörndata innan den 

implementerades. Efter designändring fick agenten arbeta på som det var tänkt och gav 

resultat av en typ som Figur 14 och Figur 15 visar på. 

 

Figur 14 Agentgenererad grotta med helt slumpad start 

 

Figur 15 Agentgenererad grotta med helt slumpad start 
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I Figur 15 syns det hur agenten startat i ett hörn och inte lyckats ta sig ur det, för att minska 

risken för detta kan en begränsning på hur startpositionen väljs tillämpas. I programmet väljs 

startpositionen inom en area i mitten av kartan. Resultat efter denna justering syns i Figur 16 

och Figur 17. 

 

Figur 16 Agentgenererad grotta med start närmare mitten 

 

Figur 17 Agentgenererad grotta med start närmare mitten 
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4.4 Pilotstudie 

4.4.1 Experiment 

När experimentet testkörs på de olika genereringsmetoderna kan resultaten bli likt Figur 18 

och Figur 19 där evalueringen har skett på hela kartan. Informationen till vänster i figurerna 

visar vilken metod som genererat kartan, vilken nyckel den haft, hur blockfördelningen ser ut 

och vilket intressevärde grottan har. Listan med väggblock är sorterad så att de fyra första 

raderna representerar utseenden som baseras på ett ensamt hörn som grundform. De fyra 

raderna därefter använder två kombinerade hörn som grund. De två nästföljande raderna 

motsvarar utseenden med tre kombinerade hörn som grund. Därefter är de två sista raderna 

med väggblock där fyra respektive fem kombinerade hörn använts som grund. Dessa olika 

utseenden syns i Figur 5 och är utskrivna i samma ordning. Resultaten visar på att den 

fraktalgenererade grottan borde vara mer intressant då den fick ungefär 0.67 i värde medan 

agentgrottan fick ca 0.38. Resultatet antyder att den fraktalgenererade grottan är mer 

intressant i det här fallet.  

 

Figur 18 Evaluering av en hel agentgenererad grotta 
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Figur 19 Evaluering av en hel fraktalgenererad grotta 

4.4.2 Enkät 

Testet av enkäten inkluderade bilder likt Figur 20 där testpersonerna endast fick se en del av 

kartorna. Svaren syns i Figur 21 där varje rad står för deltagare och kolumnerna är grottorna. 

I enkäten har deltagarna ansett att fraktalgenererade grottor är lite mer realistiska.  

 

Figur 20 Vänster sida är en fraktalgrotta och höger sida är en agentgrotta 
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Figur 21 Enkätsvar där rött är fraktalgenererat och blått är agentgenererat 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

I undersökningen har femton par grottor genererats där syftet är att liknande egenskaper skall 

finnas i båda grottorna. Utav dessa femton grottor som var tänkta att användas i 

enkätundersökningen används enbart nio till enkätundersökningen medan alla femton är del 

i experimentundersökningen. Exempel på hur grottorna som undersökts ser ut visas i Figur 

22 och Figur 23. De övriga grottorna finns med i Appendix A figurerna 3-15. 

 

Figur 22 Exempel på grottor som varit med i undersökningarna 

  

Figur 23 Exempel på grottor som varit med i undersökningarna 
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5.1.1 Experiment 

För de femton grottor som är med i experimentet så analyserades uppbyggnaden på den del 

av kartan som togs ut till bilderna för enkätundersökningen. I Figur 24 och Figur 25 visas data 

för fraktal- samt agentgrottor där kolumnerna identifieras med hexagonernas utseende. 

Utseendena översätts till de sex hörnens värden, är det en nolla så är hörnet placerat på golv i 

grottan och ettor är placerade i väggarna. Utseendet 0-0-0-0-0-0 är alltså en helt tom 

hexagon. Utseendena är listade i samma ordning som i Figur 5. Resultaten antyder att båda 

generatorerna ger kartor med snarlik hexagonuppbyggnad.  

 

Figur 24 Fraktalgrottornas hexagonsförekomst 

 

Figur 25 Agentgrottornas hexagonförekomst 

 

5.1.2 Enkät  

Enkäten skickades ut till ca 35 personer varav 28 deltog i undersökningen. Majoriteten av 

personerna som deltog var i 20 till 30 årsåldern. Då enkätens grottbilder är blandade i vilken 

genereringsmetod som är på vilken sida i bilderna är svaren i Figur 26 färgkodade så att rött 

står för fraktaler och blått står för agenter. Enligt tabellen ser det ut att vara en väldigt jämn 

fördelning på svar, ingen av de nio jämförelserna har fått samma svar från alla deltagare och 

några deltagare har lyckats svara enbart en av metoderna. 
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Figur 26 Enkätsvarstabell där rött står för fraktaler och blått för agenter 

5.2 Analys 

5.2.1 Experiment 

Vid närmre analys av hur grottorna är uppbyggda ser man att grottornas hexagonstruktur inte 

skiljer sig särskilt mycket även om grottornas utseende gör det. I Figur 27 och Figur 28 visas 

den genomsnittliga uppbyggnaden för grottorna som är med i enkäten och de övriga sex 

grottorna. Båda diagrammen visar liknande uppbyggnad mellan grottor där vissa hexagon 

utseenden nästan aldrig används. Viktigt att tänka på är att dessa utseenden skulle kunna 

finnas någonstans i övriga delar av grottan. I Figur 24 och Figur 25 är inlägg fjorton en hel 

grotta, som visar liknande uppbyggnad som genomsnittsresultatet.  

 

Figur 27  
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Figur 28  

Figur 29 visar att fraktalgrottorna har en aning högre intressevärden. Båda 

genereringsmetoderna har någorlunda jämna resultat med enstaka undantag som kan sjunka 

ganska lågt. I huvudsak ger fraktalgrottorna intressevärden mellan 0.9 och 1 samt i enstaka 

fall så kan värdet sjunka ner mot 0.7. Agentgrottornas värden skiftar mellan 0.5 och 1 men 

ligger framförallt i intervallet 0.7-0.9. Enligt de genomsnittliga intressevärdena som visas i 

Figur 30 så är fraktalgrottorna generellt lite mer intressanta än agentgrottorna. 

 

 

Figur 29 Intressevärden med skala mellan 0.5 och 1 
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Figur 30 Genomsnittligt intressevärde 

5.2.2 Enkät 

När resultaten från enkäten sammanställs likt Figur 31, blir det mer tydligt att de flesta 

grottorna som deltagarna föredragit som mer realistiska är fraktalgrottor. Sex fraktalgrottor 

och tre agentgrottor har ansetts mest realistiska. Överlag är det ganska jämn fördelning mellan 

grottorna. Detta visas i Figur 32 där fraktalgrottorna föredras i 54 % av fallen och 

agentgrottorna i 46 % av fallen. 

 

Figur 31 Enkät grottornas svarsfördelning 
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Figur 32 Totala svarsfördelningen 

Undersöks resultatens fördelning över åldrar så visas åldersgruppen 17-24 i Figur 33 där 

resultatet är att fraktalgrottorna anses vara mest realistisk. I åldersgrupp 25-30, som visas i 

Figur 34, anses istället agentgrottor vara mer realistiska. När dessa två åldersgrupper studeras 

ser det ut som att ju äldre en person blir ju mindre realistiska verkar fraktaler vara. Dock angav 

de äldsta deltagarna alla fraktalgrottor som mest realistiska i jämförelserna. Då det enbart är 

två äldre deltagare är det svårt att göra en koppling till åldern.  

 

Figur 33 Enkätsvar mellan 17-24 år 
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Figur 34 Enkätsvar mellan 25-30 

5.3 Slutsatser 

Utifrån resultaten kan konstateras att den fraktalbaserade metoden både ger de mest 

realistiska och de mest intressanta grottorna. Detta stödjer Belhadjs(2007) påstående att 

fraktaler är mer realistiska vilket även stämmer överens med den uppställda hypotesen. 

Matematiskt sett är det möjligt att dessa implementationer inte skiljer sig åt särskilt mycket 

då båda implementationerna ger liknande förhållanden mellan utseenden på hexagonerna. 

Trots detta kan grottorna se väldigt olika ut. Fraktalgrottor får gångar med någon enstaka 

mindre formation i grottorna. Agentgrottorna får gångar och rum där det oftast finns väldigt 

många mindre formationer som trianglar och fyrkanter. Dessa små formationer kan i en rimlig 

mängd bidra till att en grotta känns mer realistisk. Agentgrottorna har dock en tendens att 

kunna få så mycket små formationer i grottorna att det täcker en hel vägg i vissa rum och kan 

ta bort lite intresse och realism ur grottan. 

Ålder tycks inte påverka enkätresultaten då enkäten visat på spridda åsikter över åldrarna. 

Skillnaderna i hur deltagarna svarat på enkäten skulle kunna bero på t.ex. om en person är 

uppvuxen på landet eller i en stad, då flera enkätdeltagare som har koppling till landet ansåg 

att de fraktalgenererade grottorna var naturligast. För att kunna undersöka detta hade dock 

en utförligare utfrågning av deltagarna behövts göras. 

Skulle en mer komplicerad version av agenter implementeras där även flera olika typer av 

agenter skapas skulle agentgrottorna förmodligen kunna få bättre resultat än fraktalgrottorna. 

Den agentversion som användes i denna undersökning medför risken att generera stora 

mängder små strukturer i grottorna. Grottor med för mycket små strukturer får dock en 

avvikelse från önskad golvyta som leder till att de blir sämre i utvärderingen. Med mer 

avancerade agenter skulle detta kunna ordnas så att agenterna plockar bort dessa extra 

strukturer. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Överlag är fraktalbaserad metod den vanligast förekommande genereringsmetoden. Den 

används ofta då den med matematiska formler och snabbhet ger realistiska resultat. En 

mindre använd genereringsmetod är agenter. Agenter kan också ge realistiska resultat om 

tillräckligt med arbete läggs ner. Agenter är även ämnade att ge mer kontroll över 

genereringsresultatet. För detta behövs dock lite komplexitet i agenterna. Då båda metoderna 

används för att påverka hörndata behövs en metod för att visualisera hörndata. En algoritm 

som är framtagen för just tolkning av hörndata är marching hexagons. Denna algoritm är en 

variation av marching squares och arbetar med hexagoner istället för kvadrater är.  

Som tidigare nämnt används ofta fraktaler för grottgenerering. Det finns dock en risk för att 

genereringen ger orealistiska, kaotiska resultat. Agenter har istället en risk för att ge flera 

liknande resultat samt resultat där agenten bara ändrat värden på en viss yta så att det blir en 

stor form med få små unika detaljer. Frågan blir då vilken metod som ger de mest realistiska 

grottorna samt de mest intressanta grottorna att utforska.  

När de två aspekterna utvärderades användes en metod som bestod av två delar, ett 

experiment för att mäta intressevärdet i grottorna samt en enkätundersökning för att se 

realismen i grottorna. Experimentet fungerade genom att en flood fill-algoritm fick plocka ut 

den största grottan som syntes på kartan och beräknade hur många förekomster det var för 

varje hexagonutseende. Därefter gjordes en beräkning där golvyta mättes mot väggyta för att 

se om kartan bestod av en stor golvyta eller om det var tunnlar med smalare golvyta.  

I enkäten visades två grottor intill varandra där grottorna var ihopparade på ett sådant sätt att 

grottorna visade på liknande egenskaper i varje jämförelse. Detta för att få en så rättvis 

undersökning som möjligt och så att deltagare skulle ha lite svårare att särskilja de två 

genereringsmetoderna. Så frågades deltagaren om ålder och huruvida deltagaren ansåg sig 

erfaren inom tv-spel och data-spel. 

När generatorerna implementerades gjordes vissa designval för att nå något utvärderingsbart. 

Bland annat fick fraktalerna gå från ett Perlin-brus till ett simplex-brus så att användbara 

värden genererades. För att få grottformationer togs absolutvärdet på fraktalen så att värdena 

nära 0 i fraktalen blev gångar. Agenterna gick från den planerade hexagonplaceringen till att 

höja värden på en hörnkarta likt Dorian och Parberrys(2010) agenter. Båda generatorerna fick 

sedan låta hörndata bearbetas av marching hexagon-algoritmen för att kunna visualisera 

grottan.  

När all data samlats in syntes liknande blockfördelning i kartornas struktur både mellan 

generatorernas egna grottor och mellan varandras. Grottorna hade också fått liknande 

intressevärden. Fraktalgrottorna hade fått lite högre intressevärde än agenterna. De 

fraktalbaserade grottorna ansågs även mest realistiska i enkäten. Totalt tyckte 56% av 

deltagarna att fraktalgrottorna var mer realistiska än agentgrottorna. Överlag var det ganska 

jämna resultat mellan genereringsmetoderna. Det genomsnittliga intressevärdet låg på 0.90 

för fraktalgenerade och 0.78 för agentgenererade så i båda undersökningarna var 

fraktalgrottorna de med bäst resultat.  
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Resultatet bekräftar det hypotesen säger, att fraktalgrottorna borde vara mer realistiska och 

intressantare. Hade en mer avancerad agentimplementation med olika agenttyper gjorts 

skulle resultatet kunnat bli annorlunda. Åldern på deltagare tycks inte göra någon skillnad då 

det blev en god spridning på resultaten. 

6.2 Diskussion 

Utvärderingen av hur intressant en grotta är, har delvis grund i det arbete som Liapis, 

Yannakakis och Togelius (2010) gjorde angående hur utvärdering av spelmiljöer bör gå till. 

Deras utvärderingar är dock mer specifikt inriktade på delar som gör miljöer intressanta. De 

genererade grottorna får inte några unika punkter som in- och utgång eller punkter som skall 

besökas som deras arbete kräver för att utvärdera. Det kan göra att utvärderingarna som skett 

för att mäta intressevärdet på agent- och fraktalgrottor har något diffusa resultat. 

När grottornas intressevärde utvärderas är inte detaljer inuti grottorna sedda som mer än ett 

annat hexagonutseende. Det gör att en grotta skulle kunna vara en stor cirkel med små 

trianglar i som ger den bättre resultat än den borde få. För att få ett bättre resultat skulle 

utvärderingsalgoritmen behöva göras om så att den även inspekterar grupper av 

vägghexagoner så att det går att bedöma om det är för mycket små formationer i en grotta. 

En aspekt som kan påverka resultatet är att undersökningarna fokuserar på egenskaper i 

grottorna och inte helheten, även om en grotta får bra värden i testerna så kan den vara ganska 

dålig överlag. Skulle en agentgrotta vara formad som en cirkel med en liten avstickare och om 

mätningen görs på enbart avstickaren blir det inte särskilt pålitliga svar om man inte genererar 

en liknande fraktalgrotta och mäter mot.  

Skulle undersökningen göras igen inom en snar framtid, hade det på experimentdelen gått att 

få likadana resultat utan större besvär. Enkäten är lite svårare att garantera samma resultat 

på eftersom att respondenterna i denna studie kanske ändrar uppfattning om vad de anser är 

realistiskt. Skulle arbetet göras igen om en längre tid så kan det uppstå problem då 

programmet som är framtaget i arbetet är byggt i språket c++ och utnyttjar SFML som är ett 

grafisktbibliotek. Detta gör att det inte finns någon direkt garanti att det går att köra 

programmet då c++ och SFML med stor sannolikhet är utdaterade och inkompatibla med 

framtidens datorer. Skulle programmet byggas om enligt beskrivningarna som angivs i 

rapporten så borde det gå att få liknande grottor som detta arbete och borde på så vis kunna 

få liknande resultat. 

Dessa genereringsmetoder skulle kunna gå att använda för att göra ritningar över grottor som 

skulle kunna användas för att sedan bygga ett grottsystem som kan användas som t.ex. en 

lekplats. Eventuellt skulle det gå att göra ritningar för vägsystem som grund till nya städer 

med lite mer realistisk känsla, detta skulle dock kunna resultera i städer som blir svårare att 

navigera i.  

Då det finns många olika genereringsmetoder och generering av världar blir vanligare kan det 

vara svårt att välja vilken metod som skall användas. Det här arbetet skulle kunna ge 

utvecklare en överblick över de två metoderna för att hjälpa dem fatta beslut om vilken metod 

de skall använda. Eftersom att det går att implementera båda metoderna för att generera tre 

dimensionella landskap samt att det finns en metod för att visualisera deras resultat, skulle 

även arbetet kunna ge en grunduppfattning för tredimensionella generatorer.  
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Som tidigare nämnts skulle vad en person ser som realistiskt för en grotta kunna vara 

beroende på varifrån personen härstammar. Det skulle kunna finnas en geografisk koppling 

så att folk som kommer från norr ser fraktaler som mer realistiska och personer från sydligare 

områden föredrar agenter eller tvärtom då naturen kan se väldigt olika ut beroende på plats. 

En annan koppling skulle kunna vara att personer som är uppvuxna på landet ser det ena som 

mer realistiskt medan personer som är uppvuxna i städer föredrar det andra. Eftersom att det 

inte frågades om dessa specifika saker i enkäten är det svårt att se något geografiskt samband.  

Det persondata som presenteras i arbetet består enbart av en ålder vilket gör det svårt för 

läsare att identifiera respondenterna vilket försäkrar anonymiteten. All data som är 

uppsamlad i enkäten men inte presenteras ligger även privat så att det inte går att komma åt 

den via offentliga medel.  

6.3 Framtida arbete 

En undersökning som hade gått att göra om det funnits mer tid är att se om ett kvadratiskt 

rutnät skulle ge annorlunda resultat. Då hade agenterna behövt ha en version som kan hoppa 

mellan fyra olika hörn istället för att hoppa mellan tre som i det hexagonala. En tydlig effekt 

grottorna skulle visa är att hörnen skulle bli skarpare vilket eventuellt skulle kunna göra 

skillnad i hur personer uppfattar grottorna.  

Ytterligare en del som skulle gå att implementera med mer tid är nästa moment i marching 

hexagons där algoritmen jämför hörndata och flyttar kanterna i hexagonen för att matcha 

värdeförhållandena mellan två grannhörn. Detta skulle göra möjligt att få mjukare väggar för 

fraktalerna. Det hade gått att göra med en agentbaserad metod också men hade krävt 

jämförelsevis mer arbete än vid arbete med en fraktalbaserad metod. Detta skulle jämföras 

med versionerna som har de bestämda hexagonutseendena för att se om den färdiga marching 

hexagon-algoritmen ger mer realistiska utseenden, vilket den borde ge. 

Ett framtida arbete skulle vara att göra en mer avancerad agentversion där genereringen 

utnyttjar flera olika agenttyper för att ge grottor olika karaktär, samt att testa andra fraktaler 

för att se om de lämpar sig för grottgenerering. Det skulle även gå att kombinera olika fraktaler 

som lägger in olika aspekter i grottorna.  

Andra framtida arbeten skulle kunna vara att testa om fraktaler, agenter och andra 

genereringsmetoder lämpar sig för olika spelmiljögenereringar. T.ex. skulle det gå att testa om 

det går att använda fraktaler för att generera banor för racingspel. Under arbetet lyckades 

fraktalgeneratorn skapa formationer likt Figur 35 som eventuellt skulle gå att använda för 

racingbanor.  
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Figur 35 Eventuell bilbanegenerering 

I Doran och Parberrys (2010) arbete använder de agenter för att generera öar. Det skulle 

kunna vara intressant att se hur intressanta och realistiska öarna blir i jämförelse med 

fraktaler och andra metoder. Agentimplementationen skulle nog kräva flera typer av agenter 

än vad som använts i detta projekt för att åstadkomma fler realistiska aspekter. En annan 

fraktal skulle förmodligen behöva användas då den som utvärderats i detta arbete ger 

tunnelformationer. Eventuellt skulle det gå att vända på formeln så att värden över 

gränsvärdet är del av en ö.  
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Appendix A -  Grottor för undersökning 
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