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Sammanfattning
Det finns många olika sätt att generera labyrinter. Många av sätten är baserade på
grafteori eller annan direktgenerering. Ett mindre använt sätt att generera
labyrinterna på är genom att använda bilder som bas för labyrinten och sedan fylla ut
dessa med en algoritm baserad på grafteori. Detta arbete har fokuserat på att
utvärdera om fraktalgenererade bilder som bas går att använda för att skapa gradvis
svårare labyrinter med hjälp av parameterändringar i fraktalalgoritmen. Den
fraktalalgoritm som använts är fractal Brownian motion och de parametrar som har
utvärderats är frekvens och antalet oktaver. Resultatet visade att frekvensen i viss
mån gick att använda vid högre frekvenser men skapade ofta relativt lika labyrinter.
Oktaver tycktes inte ge någon form av kontroll alls. För framtida arbete bör de olika
stegen där fraktalbilden behandlas ses över och effektiviseras för att påverka
slutresultatet så lite som möjligt.
Nyckelord: Labyrintgenerering, Fraktaler, Bildbaserad generering.
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1 Introduktion
Labyrinter har skapats av människor i alla tider. Olika utformningar såväl som mönster har
förekommit i dessa. Att arbeta fram stora labyrinter manuellt är tidskrävande och svårt att få
till bra. Med hjälp av den moderna datorn kan massiva labyrinter skapas på en bråkdel av
tiden det skulle ta för en människa att skapa densamma. Olika tekniker och algoritmer för
att generera labyrinter har använts genom åren, bland annat den kända Kruskals algoritm.
Det som saknats vid användning av dessa algoritmer vid generering från grunden av en
labyrint är förmågan att kunna påverka utseendet i någon större grad.
Med hjälp av bildbaserad labyrintgenerering har däremot problemet lösts. Med hjälp av
metoder för att integrera bilder i labyrinter har dessa kunnat innehålla handritade mönster.
Detta har gjort att labyrinter kan innehålla tillsynes hemliga meddelanden som inte går att
se utan fylla i lösningsvägen. Handritade mönster tar emellertid bort delar av den
automatiska processen. Detta arbetet har fokuserat på automatgenererade mönster som
skapats med hjälp av noise och fraktaler för att sedan integrera dessa i labyrinterna. Detta
för att försöka skapa en kontrollerad, men till synes helt slumpad labyrint.
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2 Bakgrund
2.1 Procedurell generering
Procedurell generering är de tekniker som används vid automatisk generering av någonting,
exempelvis en spelvärld eller ett mönster. Togelius, Kastbjerg, David Schedl och Yannakakis
(2011) skriver att “Procedural content generation (PCG) in games refers to the creation of
game content automatically using algorithms”. Själva kärnan i citatet är den automatiska
genereringen eftersom det är grunden till vad procedurell generering är. Enligt Smith(2014)
är procedurell generering inom dataspel ett växande område som utnyttjas av designers för
att skapa stora världar i spel på en bråkdel av tiden det tar för en människa att skapa samma
värld.
Procedurell generering är inte enbart skapandet av spelvärldar, som tidigare nämnt kan även
olika typer av mönster genereras. Enligt Gilet och Dischler (2010) är mönstergenerering en
ursprunglig komponent inom området datorgrafik med motiveringen att nästan alla ytor i
den riktiga världen har någon form av mönster i sig. Dessa ytor kan vara allt från vattenytan
till barken på ett träd. Inom datorgrafik har många olika typer av algoritmer använts och
kombinerats för att skapa automatiskt genererade mönster som dessa.
En vanlig kategori inom automatiskt genererade mönster är brusgenerering. Kombinationer
av brus kan skapa stora mängder av olika mönster. En av de vanligaste algoritmerna som
använts vid brusgenerering, enligt Hart(2001), är Perlin Noise och beskrivs i en artikel av
Perlin(1985). En annan vanlig kategori inom automatisk generering är geometrisk
generering, där terräng, väggar och liknande saker skapas, det vill säga någon form av
konkret geometri. Noise algoritmer har använts vid geometrisk generering på grund av de
egenskaper som vissa av algoritmerna har. Det betyder att pixelalgoritmer eller de
algoritmer som ofta används inom grafik har använts vid konkret generering av geometri. De
algoritmer som används vid pixelgenerering kan alltså kombineras med andra icke
pixelbaserade algoritmer vid procedurell generering för att skapa viss geometri. Ett område
som ofta är procedurellt genererat är labyrinter. Det går att kombinera procedurella
pixelalgoritmer såsom noise och fraktaler för att skapa bilder som sedan kan kombineras
med geometriska algoritmer, exempelvis Kruskals algoritm, för att skapa och styra hur en
labyrint ska se ut.

2.2 Geometrisk labyrintgenerering
Inom labyrintgenerering talas det ofta om grafteori. Xu, Kaplan och Cheriton(2007) påpekar
att de flesta algoritmer som används vid generering av labyrinter inte är något annat än
algoritmer som skapar slumpade uppspända träd. De påpekar även att kruskals algoritm är
standard inom labyrintgenerering.
Kruskal(1956) skriver att algoritmen börjar med ett antal kanter i grafen G som inte har
blivit valda ännu. Från dessa kanter tas den minsta kanten ut som inte skapar en loop i
trädet. Detta fortsätter tills alla kanter har blivit provade och detta måste då skapa det
minsta möjliga uppspända träd.
Kruskals algoritm utgår alltså ifrån en graf som har viktade kanter, vilket går att se i Figur 1.
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Figur 1

Figuren visar en graf med viktade kanter

Kanterna sorteras efter vikt, där den kant med lägst vikt hamnar först i listan. Algoritmen tar
bort kanten med lägst vikt från listan, vilket är den första, och noterar att den kanten är med
i trädet. Algoritmen tar sedan bort nästa kant, det vill säga den med näst lägst vikt
ursprungligen, från listan. Om kanten som tas bort skapar ett nytt träd eller binder samman
två olika träd fortsätter algoritmen som vanligt, skapas däremot en cykel så tas den kanten
bort från trädet, detta upprepas tills inga kanter är kvar i listan. Figur 2 illustrerar detta.

Figur 2

Figuren illustrerar kruskals algoritm på en graf med 3 noder och 3
viktade kanter
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Ovanstående graf skulle då ge trädet {AB, AC} som minimalt uppspänt träd. Som det går att
se i bilden så inkluderas inte {BC} eftersom den skulle skapa en cykel.
En egenskap som kan betraktas som en styrka (eller nackdel, beroende på vilken typ av
labyrint som ska skapas) med Kruskals algoritm är att inga cykler skapas. Detta påpekas av
Xu, Kaplan och Cheriton (2007). Det betyder att en väg inte kan skapas som leder tillbaka till
en tidigare väg. Detta eliminerar möjligheten att ha annat än en unik lösning till varje
labyrint. Eftersom längden på labyrintens vägar utgår från kantvikten så kommer en labyrint
skapad med kruskals algoritm ha korta vägar i början och långa vägar i slutet. Detta
motverkas genom att modifiera algoritmen till att slumpartat välja en kant i listan istället för
att utgå från de vikter som finns för varje kant.

2.3 Bildgenererade labyrinter
Vanligtvis är labyrintgenerering genererad av en algoritm baserad fullt ut på grafteori
exempelvis Kruskals algoritm som beskrivs ovan. Detta gör att förutbestämda mönster är
svåra att få in i labyrinten. Det är väldigt svårt att styra egenskaperna på en labyrint
genererad med hjälp av Kruskals algoritm. För att delvis komma ifrån grafteori och Kruskals
algoritm vid det inledande skedet av genereringen kan andra tekniker/algoritmer användas
istället. Det är dock svårt och inte direkt önskvärt att fullt ut komma ifrån
grafrepresentation, Kurokawa(2013) menar att en labyrint är en representation av noder och
kanter precis som en graf.

Figur 3

Figuren visar en bild innan konverteringen

För att enkelt få in önskade mönster kan bilder användas. Kurokawa(2013) visar en metod
för att använda bilder vid labyrintgenerering och hur detta går till. Först konverteras bilden
som används till binärform. Det vill säga att pixlarna i bilden som används blir antingen
svarta eller vita. Figur 3 visar en bild som inte är konverterad, sedan visar Figur 4 samma
bild fast konverterad från vanlig representation till binärrepresentation, där alla färger utom
den vita i den föregående bilden representerar svart. Det går att bestämma vilka färger som
ska konverteras till svart respektive vit färg utifrån olika kriterium.
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Figur 4

Figuren visar en bild efter konverteringen

Efter detta förminskas bilden med en storlek som passar (Kurokawa(2013) menar att en bild
som är nedskalad med faktor 10 duger) och sedan tas konturerna till vara, Kurokawa säger
att OpenCV använts för detta. Kurokawa nämner att experiment gjorda där konturerna inte
är stängda genererade återvändsgränder istället för att enbart generera en komplett lösning.
Det betyder att det vita i ovanstående bild skulle bli ihåligt. När bilden förminskas uppstår
problem när en pixel inte har en annan pixel direkt till höger, vänster, nedåt eller uppåt.
Detta åtgärdas genom att lägga till extra pixlar för att knyta ihop två punkter. Figur 5
illustrerar hur en linje av pixlar blir åtgärdad.

Figur 5

Figuren illustrerar en linje med pixelproblem till vänster och dess
åtgärdade version till höger

När pixlarna är åtgärdade skalas bilden upp med en förutbestämd faktor. Punkterna på den
nya uppskalade bilden motsvarar nu noderna i en graf. För att skapa en fungerande labyrint
anges en godtycklig startpunkt och en godtycklig slutpunkt i form av en nod. Dessa kopplas
sedan ihop med nuvarande bild. Till sist skapas övriga vägar som inte leder till målet med
valfri algoritm, exempelvis kruskals.

2.3.1 Noise
Som nämndes ovan går det att få in förutbestämda mönster i labyrinterna. Ett förutbestämt
mönster syftar inte nödvändigtvis på ett handritat mönster utan snarare ett mönster som
genererats för ett visst syfte. För att kunna autogenerera dessa mönster brukar fraktaler som
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är genererade utifrån olika typer av Noise användas. Dessa mönster går ofta att styra på ett
eller annat sätt och kan på så vis klassas som förutbestämda.
Noise eller brus innefattar genererade texturer. Haase, Klein, Tarnowsky och Wolter (2012)
menar att noise funktioner är en av de vanligare sätten för att skapa procedurella texturer
eller modeller. Noise funktionerna gör att grafikkortet med fördel kan utnyttjas vid
skapandet av texturer när dessa är möjliga att parallellisera även om processorn kan få ut
samma resultat fast långsammare. Dessa texturer, beroende på vilken typ av noise som
används, får olika typer av pseudoslumpade mönster. En mängd olika typer av noise finns.
Value noise, ett brus som är helt slumpat utifrån vitt brus (i princip ett brus där värden
slumpats fram) med interpolering, är enligt Spjut, Kensler & Brunvand (2009) en av de
simplaste formerna av brus. Vitt brus kan enkelt beskrivas som ett Problemet med Value
noise är att utseendet blir väldigt fyrkantigt. Ken Perlin skapade därför en algoritm för att
motverka detta enligt Spjut Kensler & Brunvand (2009).
Perlin Noise, är en form av gradientbrus som används inom datorgrafik. Hart(2001) menar
att Perlin Noise var, vid tidpunkten den användes som industristandard, en av de mest
vanliga komponenterna i procedurell shading. Ken Perlin gjorde senare en ny förbättrad
algoritm kallad Simplex Noise.
Perlin Noise har egenskapen att varje punkt i en bild har ett liknande värde som dess
närliggande punkter, vilket leder till väldigt sammanhängande mönster. Detta betyder att
övergångarna är mjuka. Perlin Noise är en kontrollerad pseudo-slumpad funktion i ndimensioner. Detta är själva kärnan för de mjuka övergångarna. Jämförs en slumpad
endimensionell graf med en perlin noise graf av samma dimension går det tydligt att se
skillnaden. Perlin noise grafen kommer ha mjuka kurvor och kännas sammanhängande
medan den slumpade grafen kommer vara väldigt taggig. Perlin Noise har en mängd
användningsområden. Den kan användas till att producera heightmaps till spel som kräver
automatgenererad terräng. Den används också vid procedurell texturgenerering, exempelvis
moln på en himmel.
För att räkna ut själva bruset så definieras först ett rutnät av godtycklig dimension och
storlek. Varje punkt blir sedan tilldelad en pseudoslumpad vektor som fungerar som en
gradient. Kryssprodukten tas sedan tillvara mellan gradientvektorerna och en distansvektor
som varje nod har. Om slumpningen är seedad går det att få ut samma brus hela tiden.
Sedan används interpolering på de värden som ficks ut i kryssproduktssteget. Brus som fåtts
ut med hjälp av funktionen kan sedan kombineras med sig själva, där kopiorna har olika
skalning, vilket leder till olika fraktaler.
Det finns ett antal negativa sidor med Perlin Noise. Cook och DeRose(2005) menar att
funktionen lider av aliaseffekter när de olika kopiorna läggs ihop. Om inga kopior läggs ihop
förloras istället mycket av bildens detaljrikedom.

2.3.2 Fraktala funktioner
Som nämnt ovan skapas mönster utifrån brus. Ett av de populäraste sätten enligt Haase,
Klein, Tarnowsky och Wolter (2012) att skapa dessa mönster är med hjälp av fractional
Brownian motion (fBm), men de menar att algoritmen skapar ett för homogent mönster. De
föreslår istället en egen teknik som kallas Recursive Brownian disortion. Styrkan med den
tekniken är att den skapar mer variation i mönstret samtidigt som den går att styra enklare.
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Algoritmen utgår ifrån en trädstruktur som delar in texturen som ska genereras i olika
kategorier. Exemplet som används av Haase, Klein, Tarnowsky och Wolter (2012) använder
en trädstruktur som är indelad i djupt vatten, grunt vatten, kust och kontinent (för att
simulera en planet). Alla dessa kategorier kan sedan få ytterligare underkategorier om så
önskas. Algoritmen är dock som namnet avslöjar en form av rekursiv version av fBm.
Fractional Brownian noise kan beskrivas som summan av olika oktaver av de noise som
används. Fractional Brownian noise använder olika frekvens och amplitud för att styra
oktaverna. När iterationen av oktaver utförs ökar frekvensen successivt medan amplituden
minskar. Om en Perlin noise funktion exempelvis behöver en punkt (x och y-led) som input,
kommer denna inputen om fBm används, multipliceras med frekvensen och sedan kommer
resultatet av funktionen multipliceras med amplituden. För varje oktav i algoritmen
upprepas processen och summan av alla iterationer blir det slutgiltiga värdet. Dessa fraktaler
går sedan att utvinna data ifrån för att skapa de bildgenererade labyrinterna som nämndes
tidigare.

2.4 Evaluering av labyrinters svårighetsgrad
Pedersen och Singh (2006) skriver att svårigheten i en labyrint är en kombination av
graftopologi och perception. Därför måste en metod som utvärderar labyrinter ta hänsyn till
båda delarna för att vara träffsäker. För att kunna bedöma svårighetsgraden på labyrinterna
som skapats med någon av ovanstående metoder behövs ett konkret värde. McClendon
(2001) utvecklade en metod som efter användning på en labyrint ger detta värde. Ett högt
värde betyder att labyrinten är svårare än en labyrint med ett lågt värde. McClendon (2001)
menar att komplexiteten hos en korridor i en labyrint är beroende på hur snabbt den ändrar
sin riktning, enkelt sagt ju mindre raksträckor och skarpare kurvor desto svårare labyrint.
McClendons(2001) metod går ut på att använda labyrintens graf för mätningen. Grafen ska
innehålla en startnod och en slutnod. Metoden förutsätter även att inga loopar förekommer i
grafen. För att börja utvärderingen av korridoren räknas båglängden D(h) ut för vägen
mellan startnoden och slutnoden. Korridoren behöver även en kontinuerlig funktion f som
ger värdet för startpunkten vid f(0) och värdet för slutpunkten vid f(1). Funktionen måste
även ge punkterna f(t) som representerar slutpunkten för båglängden mellan startpunkten
och f(t) som har längden tD(h), alltså båglängden för ett segment ifrån den ursprungliga
båglängden. Funktionen deriveras sedan. Derivatan används för att definiera
riktningsvektorer. Den vektorn som är vänster om en punkt t definieras som negativ och den
höger om punkten definieras som positiv.
För att fortsätta skapas set av lutningar utifrån de punkter som finns i korridoren med de
regler som McClendon (2001) har definierat i sin metod med hjälp av riktningsvektorerna
som tillhör dessa punkter. Kärnan i det hela är att beroende på hur stor varje sväng är
mellan de punkter som finns i setet desto mer komplex är korridoren. Ett set med stora
svängar är mer komplex än ett set med små svängar om dessa har lika många punkter, men
ett sett med små svängar kan vara mer komplext om setet har fler punkter.
Eftersom en labyrint består av ett antal grenar (de vägar som avviker sig från lösningsvägen),
som i sin tur innehåller de korridoren som talats om ovan så blir den slutgiltiga
komplexiteten för labyrinten alla grenars komplexitet adderat med 1 (för att undvika att
sänka svårighetsgraden om en grens komplexitet är mindre än 1) multiplicerat med
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varandras komplexitet samt lösningsvägens komplexitet. Sist används den naturliga
logaritmen på det multiplicerade värdet och svårighetsgraden för labyrinten har fåtts ut.
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3 Problemformulering
Det finns mängder av sätt att skapa olika typer av labyrinter med hjälp av en dator. Många av
dessa algoritmer utgår helt ifrån grafteori, exempelvis Kruskals algoritm. Ett problem med
att enbart använda en enskild algoritm är svårigheten att övergripande bestämma hur
vägarna i en labyrint ska gå. För att åtgärda detta kan andra tekniker kombineras med en av
de vanligare algoritmerna för labyrintgenerering. Ett exempel på detta är generering guidad
av visuella bilder kombinerat med Kruskals algoritm.
I arbetet som ska göras är bilder med noise och fraktaler i fokus. Noise valdes eftersom det
finns många olika implementationer och parametrar som ändrar själva utseendet, samtidigt
som det enkelt kan göras pseudoslumpad. Det går alltså att få fram samma bild varje gång
om algoritmernas seed och parametrar är likadana. Detta arbete ska därför försöka svara på
om det går att gradvis göra svårare (eller lättare beroende på vilken ände man börjar i)
labyrinter med hjälp av ändringar på parametervärden i fraktalgenereringen.
Det är även intressant att grafikkortet kan användas för att generera bruset och fraktalerna,
det gör att olika implementationer och optimeringar för de algoritmer som används kan
göras. Eftersom grafikkortet är mycket snabbare än processorn, enligt Hart (2001), vid
generering av bilder är det ett faktum att grafikkortet kommer generera bruset och
fraktalerna snabbare än processorn och är därför inte intressant att undersöka eller lägga
något fokus på. Det är dock bra att veta för framtida implementationer av metoden som
används i arbetet att grafikkortet kan utnyttjas. Det viktiga i arbetet är inte genereringstiden
utan istället är frågan om parametrisering kan skapa gradvis svårare labyrinter i fokus.
En intressant egenskap med noise är att det finns oerhört många olika genereringar som
följer samma typ av mönster men ändå skiljer sig smått. Detta är en intressant egenskap
utifrån frågeställningen eftersom det öppnar en möjlighet att skapa mängder av labyrinter
för varje svårighetsgrad.
Kraven för labyrinterna i arbetet är att de ska gå att representera i en matris med en lösning
som går att hitta genom att enbart gå i de 4 olika väderstrecken och att det enbart ska finnas
en exklusiv lösning till varje labyrint. Detta eftersom en graf är en representation av noder
och kanter enligt Kurokawa (2013) och inga loopar ska förekomma i en så kallad perfekt
labyrint. Labyrinternas svängar måste vara 90 grader.
Huvudfokus för arbetet är om det går att skapa gradvis svårare labyrinter med hjälp av
ändringar i parametervärden för noise och fraktalgenerade bilder och hypotesen är att
parameterändringar på noisefunktionen och fraktalfunktion kommer, beroende på vilket
håll man utgår ifrån, skapa gradvis svårare eller lättare labyrinter. De parametrar som
kommer undersökas är frekvens och antalet oktaver i fBm algoritmen. Olika seed kommer
även testas i Perlin Noise funktionen för att se om fBm parametrarna påverkas av dessa eller
om de följer samma mönster. Två olika storlekar på labyrinterna kommer även testas.
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3.1 Metodbeskrivning
För att utvärdera om hypotesen är sann eller falsk måste någon form av mätvärde användas
på labyrinten. Detta mätvärde fås ut genom att låta en dator undersöka labyrinten med hjälp
av en algoritm samtidigt som ett antal stickprov testas på verkliga personer för att verifiera
datorns resultat.
McClendon (2001) har utvecklat en metod, som går att läsa om i kapitel 2.4, för att evaluera
hur svår en labyrint är. Det är denna metod som använts vid mätningarna för de
fraktalgenererade bildlabyrinterna. Det som fås ut av metoden är ett värde som ökar positivt
ju svårare labyrinten är, det vill säga att om tre labyrinter har värdena 2.2, 5.6 och 3.7 så är
den med värdet 5.6 den svåraste labyrinten.
Stickprovet går ut på att låta ett fåtal personer testa några labyrinter för de olika
svårighetsgraderna och ge ett betyg på hur svåra dessa upplevdes. Detta kommer ge en
indikation på om ovanstående metod ger en någorlunda rättvis bild för labyrinternas
svårighetsgrad. Eftersom svårighetsgraden är subjektiv och arbetets fokus ligger på att
besvara frågan om parameterändringar kan göra gradvis svårare labyrinter, så kommer
personerna få rangordna labyrinterna som testas utifrån svårighetsgrad och ge ett betyg på
dem. Betygen matchas sedan mot resultatet i McClendons. Eftersom det är ett mindre antal
människor som testar labyrinterna väger McClendons metod tyngre än stickproven och
dessa ska därför enbart ses som ett komplement snarare än en representation för hur alla
människor upplever svårighetsgraden. Det är dock viktigt att påpeka faktumet att
McClendon enbart är en matematisk uträkning av svårighetsgraden och att även denna
metod inte alltid ger ett korrekt resultat av upplevd svårighetsgrad för alla människor.
Ett problem med stickproven är det faktum att ett relativt litet urval av personer som testar
ett fåtal labyrinter kan ge missvisande resultat. Om en person rankar labyrinten med 3.2
McClendonvärde som lätt och en annan person rankar den som svår så säger det inte mycket
om själva labyrinten. Därför är det viktigt att jämföra helhetsbilden av en persons svar emot
McClendonvärdena för att få ett någorlunda ärligt resultat.
En fördel med McClendons metod är att många labyrinter går att testa på väldigt kort tid
jämfört med ett test som enbart består av människor. Det gör att väldigt många
parametervärden går att testa och på så vis hitta vilka som påverkar svårighetsgraden mest.
Ett test med enbart människor hade tagit väldigt lång tid att genomföra med tanke på antalet
labyrinter, genererade med olika parametervärden, som måste testas samt den mängd
personer som behövs för att få ut ett bra resultat. Det skulle helt enkelt ta för lång tid att
verkligen bekräfta vilka parameterändringar som påverkar mest och vilka som påverkar
minst, samt åt vilket håll dessa påverkar (om labyrinten blir svårare eller lättare). De
parametervärden som är i fokus är zoom (grid height), som påverkar frekvensens
utgångsvärde i fBm algoritmen samt antalet oktaver.
En annan fördel med McClendons metod är att den enbart tar hänsyn till innehållet i en
labyrint, det vill säga att en stor labyrint med många långa raka sträckor kommer rankas
som lättare än en mindre labyrint som har väldigt många svängar. Storleken påverkar enbart
mängden kurvor en labyrint kan innehålla men storleken i sig är inte en faktor. Det bör även
poängteras att metoden inte tar hänsyn till formen på labyrinten, vilket möjligen kan göra att
värdet för svårighetsgraden kan bli något felaktig.
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McClendon (2001) visar upp olika resultat på labyrinter som fåtts ut av metoden. Dessa ser
ut att stämma bra överens med verkligheten och metoden verkar fånga kombinationen av
graf topologi samt väldigt bra. McClendon visar sedan ett antal labyrinter och vilka poäng
(svårighetsgrad) de fått. McClendon påstår även att metoden har gjort ett bra jobb med
mätningarna för komplexitet och svårighetsgrad på dessa labyrinter. Det ska nämnas att
McClendons metod anses av några vara alldeles för naiv för att verkligen utvärdera
svårighetsgraden tillräckligt bra. Cheriton, Kaplan och Xu (2007) menar att i slutändan
beror komplexiteten på mänsklig psykologi och perception och att själva formen på
labyrinten kan göra den svårare utan att nödvändigtvis göra den mer komplex på det viset
McClendon menar att en labyrint är komplex.
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4 Implementation
4.1 Research / Förstudie
För att få en förståelse för själva implementationen av Perlin noise har Wikipedias Perlin
noise artikel och Zooms... (2010) artikel om Perlin noise varit viktiga. Dessa har tagit upp
olika aspekter samt olika designbeslut som behöver tänkas igenom. Även Khanacademys
(2014) artikel om Perlin Noise med sina grafer har inspirerat användningen av just Perlin
noise. Zooms... (2010) artikel om Fractal Brownian motion har varit hela grunden för fBm i
detta projekt och givit information om de olika parametrarna, samt hur dessa påverkar
mönstret som fås ut. Även de bildexempel som finns har varit till hjälp för att jämföra
resultat och bedöma om algoritmerna fungerade som de skulle.
För utvärderingen så har McClendons (2013) artikel varit allt som behövts för att få en klar
bild på vad som behövts göras för att få det att fungera. Den omarbetade matematiken i
arbetet utgår från McClendons regler. Vid de olika sökningarna som sker i både
utvärderingen och bildbearbetningen har Wikipedias (2015) artikel om djupet-först-sökning
varit artikeln som står bakom beslutet att använda djupet-först-sökning. För att sedan få
förståelse för de olika algoritmerna, som kan appliceras på en färdig lösningsväg i att skapa
kompletta labyrinter och vilka egenskaper de har samt det utseende de får, har James Bucks
(2010) artikelserie om ämnet varit till störst nytta.

4.2 Fraktalgenereringen
4.2.1 Perlin Noise
Som problemformuleringen nämnde är fokus på arbetet att skapa fraktaler, för att på det
viset försöka skapa olika svårighetsgrader på labyrinter. För att skapa fraktalerna med hjälp
av fractional Brownian motion behövs noise användas och i detta fallet används Perlin
Noise. För att dessa två algoritmer ska vara kompatibla med varandra behöver viss
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modifikation göras i en del fall. Innan beskrivningen av algoritmerna ska det nämnas att
SFML (Simple and Fast Multimedia Library) 2.1 har använts som bibliotek. Det ska även
nämnas att biblioteket inte behöver användas. Allting som är gjort i arbetet går att
representera med helt vanliga matriser. SFML har använts för att kunna visualisera
progressionen på ett enklare vis samt för att kunna visualisera eventuella buggar.
Wikipedia (2015) har en utmärkt pseudokod för Perlin Noise som enkelt kan kopieras och
anpassas till det programmeringsspråk som används. Exempelvis har detta arbete använt
C++ och där krävs det väldigt små modifikationer för att översätta pseudokoden till C++kod. I Wikipedias kod är metoden för att skapa gradientvektorerna odefinierad. Det är upp
till programmeraren själv att lägga in dessa värden. För att få en enkel Perlin Noise algoritm
till arbetet så fick gradientvektorn samma storlek som den tänkta bilden var bred eller lång i
x och y-led plus 1. Det vill säga att om bilden var 200x100 så blev vektorn 201 lång i x-led
och 101 lång i y-led. För att skapa en 2D-vektor så att dessa mått kunde realiseras användes
en vektor i en vektor på formen vector<vector<data>> där data representerar en
datastruktur innehållandes en x och y koordinat i flyttalsform. Detta koncept fungerar
tillräckligt bra för att generera standard noise. Det fungerar däremot väldigt dåligt när fBm
kom in i bilden. Eftersom fBm ändrar de parametrar som skickas in i noise algoritmen, dvs.
x och y-värdena, händer det ofta att vektorn går ”out of range”. För att motverka detta räknar
algoritmen ut det högsta möjliga värdet som fBm algoritmen kommer ge som input och
skapar vektorer som är lika stora som dessa värden plus ett. Knappast det bästa eller
effektivaste sättet att göra det på, men relativt simpelt och duger för ändamålet. Det går även
att lösa problemet genom att använda en pseudoslumpad algoritm som har två parametrar, x
och y, som input samt z som output.

4.2.2 fractional Brownian motion (fBm)
Eftersom noise inte är fraktalt så måste en algoritm kombineras med den Noise funktion
som används för att generera fraktaler. Den kod som använts i arbetet kommer ifrån
Zooms... (2010) som är en färdig fractional Brownian motion algoritm. Koden är väldigt
enkel och har ett antal parametrar som är mer eller mindre intressanta. Det som behöver
ändras i algoritmen är att få den kompatibel för det språket som används (i detta fall
behövdes det inte ändras) och länka samman noisefunktionen med den. Möjligen behöver
strukturen ändras också, exempelvis göra det till en funktion som returnerar ett värde
istället för att direkt lägga in värdet i vektorn. Tillsammans med den Noise funktion som
valts kommer det i princip gå att få ut en oändlig mängd olika mönster. Detta är grunden för
att kunna skapa de fraktalgenererade labyrinterna. Det är värt att leka runt lite för att se hur
olika parametrar ändrar bilden. Det hjälper för att testa själva labyrintgenereringen i de
senare stegen.

4.3 Bildbearbetning
För att kunna använda mönstret som fBm ger måste en del modifikationer göras på bilden. I
metoden som Kurokawa (2013) beskriver ska bilden översättas till binärt format (svart eller
vitt). För att översätta bilden till svart och vitt måste något som bestämmer vilka färger som
översätts till vad finnas. I arbetet sätts en godtycklig gräns med hjälp av RGB. Om gränsen
ligger på 100,256,256 så blir alla färger med över 100 i R översatta till vitt och resterande till
svart. Figur 6 visar ett exempel på ett mönster som blivit konverterat.
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Figur 6

Figuren visar en binärkonverterad bild där grön färg blir svart och blå
färg blir vit. Gränsvärdena är 256,256,100

Algoritmen tar sedan tillvara på konturerna i bilden. Ett enkelt sätt att göra detta är att
enbart spara de vita pixlarna som angränsar till en eller flera svarta pixlar. Ovanstående bild
skulle då se ut som i Figur 7.

Figur 7

Figuren visar konturerna från den binära bilden

För att enklare kunna visualisera resterande steg i algoritmen kommer bilder med mindre
innehåll och större punkter/pixlar att användas. Nu när konturerna är tillvaratagna måste
pixlarna bindas samman. Det innebär att pixlar utan en direkt granne till vänster, höger,
uppåt eller nedåt måste repareras. Detta eftersom labyrinten enbart får innehålla vägar som
går i de fyra väderstrecken. Först letar algoritmen upp alla punkter som behöver rättas till
genom att iterera igenom alla punkter på bilden. Är en punkt vit med mindre än två vita
grannar markeras denna med grön färg. En punkt med grön färg är antingen en ändpunkt
eller en punkt som behöver repareras. Figur 8 illustrerar steget.
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Figur 8

Figurens gröna punkter illustrerar punkter som ska repareras

Notera att algoritmen aldrig kollar punkter som ligger på den så kallade ramen (detta kan
hjälpa att motverka index out of bound error men går att lösa på andra sätt), det vill säga de
yttersta pixlarna på bilden. Detta är ett designval och ger bara ett litet extra steg i algoritmen.
Algoritmen byter sedan ut svarta pixlar som har två gröna angränsande pixlar till röda
pixlar. Eftersom varje par av gröna pixlar har två potentiella svarta direkt angränsande pixlar
måste algoritmen motverka att båda dessa får en röd färg. För att göra detta kontrollerar
algoritmen om de gröna pixlarna som har fått en röd granne har fått två stycken grannar
med färg och om så har skett så får den gröna pixeln en blå färg. Resultatet visas i Figur 9.

Figur 9

Figuren visar lagade röda punkter och gröna punkter som blivit
konverterade till blå punkter

Beroende på om ramen inkluderades i de förra stegen eller inte så kan det behövas ett
ytterligare steg. Som det går att se på högra bilden i Figur 9 så finns det fortfarande gröna
punkter kvar som antingen är ändpunkter eller punkter som ligger näst ytterst. För att laga
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dessa punkter kollar algoritmen efter närliggande svarta punkter. Hittar algoritmen en svart
närliggande punkt kontrollerar den om denna punkt har två stycken närliggande punkter
med en icke-svart färg och om detta är fallet blir punkten vit. Slutresultatet av alla steg går
att se i Figur 10.

Figur 10 Figuren visar slutsteget för de lagade pixlarna

Kurokawa (2013) skapar noderna i sin labyrint genom att expandera bilden med en faktor på
två. Alla punkter som fortfarande är vita representerar noder och de svarta hålrummen
mellan dessa representerar kanterna mellan noderna. Figur 11 visar hur den expanderade
bilden ser ut.

Figur 11

Figuren visar bilden som expanderat med en faktor på två

I detta arbete görs detta för att garantera att en väg är minst tre pixlar lång. Detta för att
skapa ett speciellt utseende på labyrinten där labyrinter kan ha svarta vägar emellan två vita
vägar. Värt att nämna är att labyrinten blir dubbelt så stor i x och y-led och antalet punkter
som kan finnas i labyrinten fyrdubblas. Det hjälper även i nästa steg där det kan vara svårt
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att separera två linjer. Se till exempel bokstaven ”B” i Figur 12 och dess två inre cirklar, utan
expansionssteget skulle dessa två sitta ihop. Nu kommer algoritmen fylla i alla svarta
punkter som har fyra diagonalt närliggande vita punkter med färgen cyan. Algoritmen kollar
sedan alla punkter med färgen svart om dessa har två vita närliggande punkter samt max en
närliggande cyan punkt. Om detta är fallet fyller algoritmen i den punkten med en
rosaliknande färg. För vissa mönster behövs ingenting mer göras än detta, för andra kan
oönskade loopar uppstå. I Figur 12 går det att se en jämförelse.

Figur 12 Den vänstra delen med bokstäverna A och B innehåller loopar medan
den högra delen inte innehåller loopar

Sedan läggs en ram till runt bilden. Detta behövs för att kunna lägga till en lösningsväg. Efter
detta skapas en lösningsväg. De olika segmenten, alltså alla öar och streck, binds ihop med
varandra. Algoritmen är relativt enkel. Algoritmen hittar två positioner på ett segment som
med hjälp av raka streck kan bindas ihop med ett annat segment utan att krocka med sig
själv. Anledningen till att raka streck används är för att påverka svårighetsgraden så lite som
möjligt, även om det är svårt att helt komma ifrån påverkning. Notera skillnaden på de två
bilderna i Figur 13.
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Figur 13 Visar segment som bundits till varandra.

Nästa steg är att ta bort eventuella loopar. Ramen kommer även den ha en loop. Steget är
relativt simpelt. Algoritmen hittar först en vit punkt på bilden genom att iterera igenom alla
pixlar vänster till höger för att sedan hoppa ned ett steg. Detta upprepas tills en vit punkt är
funnen. Nu körs en djupet först sökning med den vita punkten som startpunkt. Följande
händer i sökningen. Om en punkt har mer än en vit granne så blir den röd annars blir den
blå. Om punkten ovan är vit gör om steg ett fast på den nya punkten. Är punkten röd och inte
är den punkt som anropade den nuvarande punkten så görs den nuvarande punkten svart.
Det är viktigt att verkligen kontrolleras så att punkten ovanför inte är den punkt som
anropade den nuvarande punkten eftersom den som anropade den nuvarande punkten alltid
kommer vara röd. Gör samma sak för punkterna till vänster, höger och nedanför. Detta
garanterar att alla loopar tas bort. Skillnaden på en bild med loopar och samma bild utan
loopar går att se i Figur 14.

18

Figur 14 Figuren visar en bild utan loopar

4.4 Kruskalbehandling
Kruskalbehandligen är relativt enkel. Först skapas en graf utifrån bilden som skapats där
varje vit pixel är en nod med tillhörande förälder och rot nod. Algoritmen som använts är i
princip den som använts av Buck (2011). Efter att grundgrafen skapats skapas en vektor med
två kanter för varje potentiell nod i bilden, det vill säga två kanter per pixel förutom de pixlar
som ligger längst till vänster eller högst upp. Dessa kanter har varsin riktning, den ena uppåt
och den andra åt vänster, vilket även är anledningen till att de pixlar längst till vänster och
längst upp inte har några kanter. Dessa kanter får sedan en slumpad ordning i vektorn.
Kanterna paras sedan ihop med varandra i en trädliknande struktur. Det betyder att två
kanter med olika rotnoder får samma rotnod om de paras ihop och om en potentiell cykel
skapas så används inte den kanten. Alltså paras aldrig två kanter ihop som har samma rot.
Det viktiga för algoritmen är att hålla koll på rotnoden för att omöjliggöra dessa cykler.
Kanterna tas ut från vektorn i ordning. Den kant som ligger först används först. Det betyder
att den slumpade ordningen är den som bestämmer hur labyrinten kommer se ut i
slutändan. Slutresultatet ser ut som Figur 15 visar. Ett sätt att bekräfta att kruskal har
fungerat som den ska är om de återvändsgränder som genererats är korta.
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Figur 15 Figuren visar en labyrint som har blivit behandlad med kruskals
algoritm.

4.5 Evaluering
McClendons (2013) ursprungliga metod går ut på att använda de olika riktningsvektorerna
som tas fram vid olika punkter i labyrinten. För punkterna där derivatan inte är definierad
tas riktningsvektorer för båda sidorna av punkten. Dessa används sedan för att få ut
riktningen på olika gångar och se hur mycket de har svängt sen tidigare punkt. På det viset
fås en komplexitet ut. För att undvika att behöva programmera detta (programmera en
funktion som skapar en kontinuerlig matematisk funktion utifrån speciella punkter och
sedan derivera denne är inte helt lätt) så finns det några egenskaper som labyrinterna i detta
arbete har. Det viktigaste är att förstå att alla kurvor i labyrinterna har en lutning på 90
grader, det enda som skiljer är riktningen. Detta gör att den kontinuerliga funktionen inte
behövs överhuvudtaget. Om en riktning skiljer sig med 45 grader från tidigare riktning i
McClendons metod läggs den till i ett set som utvärderas i ett senare skede. Eftersom alla
labyrinter i detta arbete enbart har kurvor med lutning på 90 grader kommer alla kurvor att
läggas till alldeles oavsett. Detta gör att labyrinten, dess grenar och korridorer kan
utvärderas enbart genom att räkna antalet kurvor och längden på sträckorna som leder upp
till dessa.
För att få en grov uppfattning om vad som sker i algoritmen så illustrerar Figur 16 de olika
stegens slutresultat. Bilden till vänster på översta raden visar hur algoritmen har gjort en
djupet-först-sökning på och markerat ut alla kanter som går att nå från startpunkten med en
grön färg (den turkosa färgen är de punkter algoritmen har kollat). Dessa gröna punkter har
potential att vara med i lösningsvägen. Poängteras bör att steget inte är nödvändigt utan
mest som hjälp vid visuell buggfixning av steg två (den högra översta bilden). Den högra
bilden på första raden visar även den en rekursiv djupet-först-sökning. Algoritmen söker tills
dess att den har hittat målet. När målet är funnet så slutar rekursionen och algoritmen går
tillbaka till alla tidigare punkter som den ledde upp till målet och fyller i dessa med antingen
en gul färg(raksträcka) eller lila färg(kant).
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Figur 16 Figuren visar en kodsnutt från den modifierade McClendon koden.
Som det går att se i koden som finns i Figur 16 kollar algoritmen om nästa punkt är vit (i
koden ovan visas bara kodstycket som kontrollerar punkten till vänster om den nuvarande
punkten). Är den vit och den nuvarande riktningen är 1 (alltså den fördefinierade riktningen
som representerar vänster) så anropar den samma funktion igen (rekursion). När den sedan
kommer tillbaka och om målet har hittats så får punkten en gul färg. Om riktningen inte
hade varit 1 så hade det betytt att det var en kant och den hade gått in i else-satsen istället.
Rekursionen fortsätter även här, skillnaden är att när algoritmen kommer tillbaka från
rekursionen så sätts punkten till en lilaliknande färg om algoritmen har hittat målet eller
grön om den inte hittat målet. Den sista bilden i Figur 18 visar sedan hur lösningsvägen ser
ut.
Eftersom algoritmen nu fått ut antalet kanter som finns i lösningsvägen saknas enbart
längden på sträckorna som leder upp till kanterna. Sträckorna mäts enkelt genom att
algoritmen utgår från startpositionen och letar sig igenom den gula vägen(lösningsvägen)
efter lila punkter. Varje steg som algoritmen tar, alltså förflyttning från en punkt till en
annan, räknas som en iteration och en mätare räknar antalet iterationer mellan varje lila
punkt som påträffas. Antalet iterationer mellan varje lila punkt räknas då som längden
mellan varje sträcka. Exempelvis motsvarar två punkter 2 i längd. För att till sist få ut den
totala svårighetsgraden för lösningsvägen så delar algoritmen 1 med varje sträckas längd
(1/sträckans längd), adderar ihop summan och multiplicerar sedan in den totala längden för
lösningsvägen. Principen går att se i kodsnutten som Figur 17 visar
(3.14/length_vector[i]*3.14 är samma som 1/length_vector[i]).
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Figur 17 Figur 1 visar hur poängens summering fungerar i den modifierade
McClendon metoden.
Den totala poäng lösningsvägen i Figur 18 fick är 31654.2. Eftersom det går att räkna ut
svårighetsgraden för lösningssträckan går det per definition även att räkna ut poängen för
alla andra sträckor som kan förekomma i en labyrint. Algoritmen är därför oberoende av
vilken extra algoritm som läggs på lösningsvägen, exempelvis Kruskals eller backtracking.
Enkelt sagt, för att få den totala poängen för en labyrint, addera ihop alla korridorers
komplexitet (som kan mätas med hjälp av ovanstående metod) som finns i en gren som finns
någonstans längst vägen i lösningsvägen. Detta ger grenens totala komplexitet. Multiplicera
ihop grenarnas poäng adderat med ett med varandra samt multiplicera in lösningsvägens
poäng och ta sedan naturliga logaritmen på talet. Detta ska enligt McClendon(2001) gynna
långa lösningssträckor och missgynna korta.
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Figur 18 visar olika resultat av stegen i algoritmen som räknar ut
McClendonvärdet

4.5.1 Pilotstudie
Två lösningsvägar testades mot varandra. Lösningsvägarna genererades med exakt samma
parametrar förutom zoom som hade olika värden (15.3 och 22.3). En testperson fick
bedömma vilken av lösningsvägarna som ansågs svårast. Det gick för testpersonen att se stor
skillnad i svårighetsgrad samtidigt som McClendonvärdet även det såg stor skillnad. Tabell 1
visar resultatet från testerna.
Labyrint 1 går att se i Figur 19 och labyrint 2 går att se i Figur 20.
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Figur 19 Figuren visar en lösningsväg med parametrarna Perlin Noise(50,50,0)
och FBM(x, y, 15.3, 0.75, 2 , 1.5)

Figur 20 Figuren visar en lösningsväg med parametrarna Perlin Noise (50,50,0)
och FBM (x, y, 22.3, 0.75, 2 , 1.5)
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Tabell 1 visar poäng/ranking ovanstående labyrinter fått i de olika testerna.
Labyrint #

McClendonvärde Testpersons
(högst
är ranking (lägst
svårast)
är svårast)

Labyrint 1

31654.2

1

Labyrint 2

11031.7

2
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5 Utvärdering

5.1 Presentation av undersökning
Som tidigare nämnt så har labyrinterna utvärderats med två metoder, McClendon och
mänskliga stickprov där McClendon är den metod som prioriterats. Mätningar är även
gjorda på labyrinter som helt genererats av Kruskals algoritm för att ha data att jämföra mot.
Den absolut viktigaste delen av utvärderingen står McClendons metod för. För att kunna
utvärdera om den fraktalbaserade teknik som används är användbar så måste den mätas
mot något. Tekniken mättes därför mot labyrinter gjorda helt med Kruskal och grafer utifrån
resultaten jämfördes. Kruskalgrafen har fått värden från 30 labyrinter med olika seed på den
slumptalsgeneratorn som använts. Labyrint 1 använder seed 0, labyrint 2 använder seed 1.
Seeden blir alltså adderat med ett för varje ny labyrint. Extremfall där mjukvaran svikit (en
labyrint kan av okända skäl få start och slutpunkt på ett isolerat streck i labyrinten) har
tagits bort för att inte skapa missvisande grafer.

5.1.1 Utvärdering med McClendon av fractal Brownian motion frekvensen
För att testa om hypotesen i kapitel 3 går att uppfylla med hjälp av frekvensändringar så
kommer tre stycken serier av labyrinter att genereras och undersökas. Parametrarna som de
tre serierna använder går att se i Tabell 2. Frekvensändringarna kommer ligga på 0.1 för
varje genererad labyrint i en serie.
Tabell 2 Tabellen visar de olika seriernas parametrar
Serie #

Perlin
seed

noise fBm frekvenser

1

11

2.6-5.5
steg)

(0.1 2

48x48

2

12

2.6-5.5
steg)

(0.1 2

48x48

3

44

2.6-5.5
steg)

(0.1 2

48x48

oktaver

storlek

Grafen för serie 1 går att se i Figur 21, serie 2 i Figur 22 och serie 3 i Figur 23.
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Figur 21 Figuren visar serie 1

Figur 22 Figuren visar serie 2
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Figur 23 Figuren visar serie 3
Vid analys av graferna ovan verkar inte resultatet stiga jämnt uppåt. Vid låga frekvenser och
små steg (0.1 per steg) tycks resultatet för labyrinterna pendla både uppåt och nedåt. Det
tycks inte finnas ett förutsägbart mönster för någon av graferna, alltså stämmer inte
hypotesen för låga frekvenser med små steg. Det verkar som att graferna har många olika
värden för y-axeln. Om värdena i serie 3 sorteras kommer det per definition bli svårare för
varje labyrint, frågan är om det även blir gradvis. Den sorterade serien går att se i Figur 24.

Figur 24 Figuren visar den sorterade grafen för serie 3
Med sorterade värden tycks den gradvisa ökningen ske relativt bra. För att se om det
stämmer även för helt slumpade labyrinter har en serie med 30 kruskalgenererade labyrinter
skapats. Även dessa är sorterade efter svårighetsgrad. Grafen för serien går att se i Figur 25.
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Figur 25 Figuren visar en sorterad kruskalgenererad serie.
Även en totalt slumpad kruskalgenererad serie när den är sorterad ger gradvis svårare
labyrinter. Det tycks alltså inte finnas någon egenskap för kontrollerad slumpning jämfört
med vanlig slumpning när det kommer till svårighetsgrad. Den stora skillnaden mellan
vanlig slumpning (genererad med enbart Kruskals algoritm) och kontrollerad slumpning
(Perlin Noise och fBm) är att den senare skapar någorlunda lika labyrinter. Det man kan
även kan säga om labyrintgenereringsmetoden i det här arbetet är att den skapar variationer
på olika labyrinter eftersom alla fraktalgenererade labyrinter har fyllts ut med samma seed
på Kruskals algoritm. Två labyrinter som påminner om varandra kan ses i Figur 26.

Figur 26 Figuren visar två labyrinter som har samma kruskalseed och mått.
Enda skillnaden är att frekvensen är 10 på den vänstra och 11 på den högra. De röda
cirklarna illustrerar en skillnad som finns.
Vid en första anblick verkar labyrinterna i Figur 26 påminna om varandra (detta är ännu
tydligare om den ena renderas på den andra). Vissa delar är lite annorlunda men det är inte
svårt att hitta identiska delar i labyrinterna. Det mest intressanta är att vänstra labyrinten
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har en svårighetsgrad på 210.464 medan den högra har en svårighetsgrad på 175.67.
Självklart finns det skillnader på både lösningsväg och labyrintutseende vid
frekvenshöjningar på fBm algoritmen med 1.0, däremot är inte dessa lika tydliga vid högre
frekvenser. För att illustrera de små skillnaderna ännu bättre så jämförs lösningsvägen på
två labyrinter i Figur 27 som enbart har en frekvensskillnad på 0.1.

Figur 27 Figuren visar två lösningsvägar med en frekvensskillnad på 0.1 (17.2
och 17.3)
Utseendet tycks även ändras mer beroende på hur låg frekvensen är. En frekvens på 3 och en
frekvens på 3.1 ger större skillnad i utseende än en frekvens på 12 och en på 12.1 vilket
förklarar varför tidigare grafer blir stabilare ju högre frekvensen blir. Det betyder även att
vid en viss nivå på frekvensen måste stegen bli högre för att ge någon förändring
överhuvudtaget. För att illustrera jämförelsen mellan låga och höga frekvenser har en
labyrintserie med 1.0 frekvensskillnad per steg tagits fram. Grafen för den serien går att se i
Figur 28.

30

Figur 28 Figuren visar grafen för osorterade 48x48 labyrinter med 1.0 i fBm
frekvenshöjning och 10.0 i Perlin Noise seed.
Detta är ett intressant fenomen. Spikarna verkar avta efter att en viss frekvens har uppnåtts
och kurvorna börjar bli mjuka. Jämför man de sorterade graferna med ovanstående grafs
högra del så är skillnaderna på utseende allt annat än gigantiska. Detta är en fördel jämfört
med helt slumpade labyrinter, det verkar finnas en röd tråd inom ett visst frekvensspann vid
högre frekvenser där skillnaden på svårighetsgrad mellan labyrinterna är oerhört liten. Även
om högre frekvenser ger bättre resultat så verkar det inte som att resultatet stämmer överens
med hypotesen om gradvis svårare labyrinter.
Samma mönster som graferna ovan visat kan ses när labyrinterna blir större. I Figur 29 får
man se en liknande utveckling som i Figur 28.
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Figur 29 Figuren visar grafen för osorterade 88x88 labyrinter med 1.0 fBm
frekvenshöjning och 10.0 i Perlin Noise seed.
Så för att kort summera utvärderingen av frekvensändringar tycks det inte finnas en ökad
svårighetsgrad när frekvensen ändras stegvis. För att få en serie med gradvis ökad
svårighetsgrad måste serien sorteras och tycks då hålla en jämn linje uppåt. Detta stämmer
även för helt slumpade serier. Till sist verkar frekvensen påverka labyrinternas
svårighetsgrad mest när den är låg och bli stabilare vid högre värden.

5.1.2 Utvärdering med McClendon av fractal Brownian motion oktaver
För att utvärdera oktavernas ändring av svårighetsgraden och besvara hypotesen (gradvis
ökad svårighetsgrad) så görs samma test som för frekvensen. Skillnaden mellan testen är att
i detta test ändras antalet oktaver i fBm algoritmen med 1 för varje labyrint istället för att
ändra frekvensen. Eftersom det tar för lång tid att generera labyrinter med fler oktaver än 9
så kommer serien bestå av max 9 oktaver. Antalet oktaver som används brukar vara 2-9
stycken så det är inget större hinder.
Resultatet för en serie med 2 till 9 oktaver går att se i Figur 30.
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Figur 30 Figuren visar en serie med parametrarna 5.0 i frekvens, 5 Perlin Noise
seed och 1-9 oktaver. Labyrinterna hade storlek 88x88.
Detta mönstret upprepar sig för de flesta serierna som genereras med oktavändringar. Med
mönstret syftas på de stora spikarna som finns i grafen. Det tycks, likt frekvenstestet, inte gå
att styra med hjälp av oktaver. Skillnaden mellan oktaver och frekvenser är att det finns för
få antal oktaver för att kunna skapa sorterade serier. Labyrinterna tycks även ha större risk
att bli väldigt annorlunda vid oktavändringar jämfört med frekvensändringarna där
labyrinterna påminner om varandra.

5.1.3 Utvärdering med testpersoner
Några testpersoner fick prova på labyrinterna för att verifiera att McClendons metod inte gav
alldeles felaktiga svar. Metoden var inte till för att bedöma svårighetsgraderna på olika
labyrinter precist utan mer generellt. Med det menas att testerna skulle gå ut på att visa att
en labyrint med 120 svårighetsgrad inte var mycket lättare än en labyrint på 125
svårighetsgrad snarare än att bedöma en faktisk svårighetsgrad på labyrinterna.
Vid första anblick så var den generella tanken att de flesta labyrinterna såg lika svåra ut men
efter att ha studerat labyrinterna kom testpersonerna fram till att många delar kunde hoppas
över. Eftersom Kruskals algoritm tenderar att generera väldigt korta korridorer, alltså vägar
som sticker av från lösningsvägen, så kan stora partier hoppas över. Figur 31 illustrerar vad
som menas.
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Figur 31 Figuren visar de korta återvändsgränderna som skapas med hjälp av
Kruskals algoritm.
I till exempel den röda cirkeln ovan kan man se typiska återvändsgränder som kruskals
algoritm genererar. Detta märktes generellt relativt snabbt och gjorde så att det gick att se
hur man skulle gå för att undvika dessa. Detta tar inte McClendons metod hänsyn till utan
räknar med det i den totala svårighetsgraden men en verklig person kan direkt se att dessa
vägar kan ignoreras. Detta gör att McClendons metod, enligt detta testet, inte kan visa en
exakt svårighetsgrad för människor. Det som kan sägas är att McClendons metod visar
svårighetsgraden tillräckligt bra för att kunna utvärdera de fraktalgenererade labyrinterna
även om den inte är 100% träffsäker.

5.2 Slutsatser
Med den bildbearbetning och segmentbindning som använts i detta arbete kan följande
saker konstateras. Det är svårt att hitta en röd tråd för ändringarna i svårighetsgrad mellan
frekvenser och oktaver, däremot verkar frekvensändringar skapa många olika variationer
och svårighetsgrader på labyrinter som ser och känns någorlunda lika ut. Metoden passar
alltså in bättre på att skapa variationer på en nivå snarare än långa serier med en röd tråd
när det kommer till svårighetsgrader. Sorterade serier av labyrinter tycks dock ha en
någorlunda linjär utveckling av svårighetsgraden, både för helt kruskalgenererade och
labyrinter skapade med frekvensändringar i fBm algoritmen.
I problemkapitlet stod det att huvudfokus för arbetet är att undersöka om det går att skapa
gradvis svårare labyrinter med hjälp av ändringar i parametervärden för fraktalgenerade
bilder och hypotesen var att parameterändringar på noisefunktionen och fraktalfunktion
kommer, beroende på vilket håll man utgår ifrån, skapa gradvis svårare eller lättare
labyrinter.
Detta är alltså i stort sätt motbevisat. Den gradvisa förändringen är svår att hitta utan att
sortera sekvenserna och inte ens då är den helt perfekt. Det som däremot stämmer är att
svårighetsgraden påverkas åt något håll vid frekvensändringar utan att labyrinten ändras i
en jättestor utsträckning. Detta tycks vara styrkan med att använda fraktalgenerering
eftersom utseendet på de olika bilderna skiljer sig minimalt men dessa små skillnaderna kan
göra stor skillnad i svårighetsgrad. Med bättre bearbetning av bilden skulle variationerna
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kunna göras ännu bättre och mindre för varje frekvenssteg. En pixeländring kan betyda
mycket för labyrintens svårighetsgrad men väldigt lite för utseendet i stort.
Sorterade sekvenser, om än inte helt perfekta, går att använda för den gradvisa ändringen på
svårighetsgraden och ändå ge relativt olika utseende på labyrinterna förutsatt att
frekvensskillnaden är tillräckligt stor (frekvens 8 och frekvens 30 kommer inte att ge samma
utseende till exempel). Detta verkar inte vara en fördel jämfört med en sorterad sekvens av
labyrinter genererade med Kruskals algoritm som visar ungefär samma beteende.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Målet med arbetet var att ta reda på om det gick att generera sekvenser med gradvis
växande/sjunkande svårighetsgrad med hjälp av fraktalbaserade bilder som grund. För att få
svar på problemet skapades ett program i c++ med hjälp av sfml-biblioteket som både
genererade och mätte svårighetsgraden.
De algoritmer och metoder som användes för att nå målet var Perlin Noise och fractional
Brownian motion vid genereringen av fraktalbilderna, en algoritm som byggde på
Kurokawas metod vid skapandet av labyrinten utifrån en bild samt en förenklad version av
McClendons evalueringsmetod vid utvärderandet av svårighetsgraden.
Vid utvärderingen genererades ett antal olika sekvenser med olika fraktalbaserade bilder
som bas. På dessa kontrollerades det hur parametrarna som styrde bildgenereringen
påverkade slutresultatet. Olika storlekar på labyrinterna testades och slutsatser drogs utifrån
resultaten.
Det som kan sägas om resultatet var att parametrarna inte påverkar svårighetsgraden på ett
stabilt sätt. Svårighetsgraden hoppade upp och ner relativt godtyckligt och gick inte att styra.
När frekvensparametern kom till en viss nivå tycktes den påverka labyrinternas
svårighetsgrad i allt mindre skala. Vad som däremot visades var möjligheten att generera ett
större antal labyrinter som liknade varandra men som hade vitt skilda svårighetsgrader. En
frekvensändring på exempelvis 0.1 gjorde att många labyrinter såg väldigt identiska ut men
svårighetsgraden skiljde sig med flertalet poäng.

6.2 Diskussion
Det intressanta med resultatet som arbetet visade var inte att fungerande labyrinter kunde
skapas med hjälp av metoden. Att svårighetsgraden tycks vara svår att styra är inte heller det
mest intressanta. Det är snarare att svårighetsgraden kan påverkas väldigt mycket utan att
utseendet i stort förändras som blev kärnan i resultatet. Det som talar för att resultatet
stämmer är att två fraktalbilder med närliggande frekvenser ser väldigt lika ut med endast
minimala förändringar. Men eftersom bilden bearbetas på pixelnivå kan vissa sektioner i
bilden behandlas annorlunda av pixelbearbetningen och segmentbindningen. Exempelvis,
en frekvenshöjning påverkar utseendet med ett fåtal procent men svårighetsgraden blir
väldigt annorlunda just på grund av att små delar är olika. Vissa faktorer gör att
trovärdighetsgraden av resultatet sjunker något. Dels kan segmentbindningen påverka
resultatet av en labyrint i för stor utsträckning och dels påverkas Kruskals algoritm, om än
smått, av labyrintens ursprungliga utseende. I vissa sällsynta fall kan några få pixeländringar
göra att Kruskals algoritm får ett radikalt ändrat utseende, vilket gör att lämpligheten för
algoritmen kan ifrågasättas.
Resultatet kan ses som intressant för PCG som helhet. Vid de tillfällen där sekvenser av
nivåer som ser väldigt lika ut kan fraktaler med fördel användas som grundalgoritm. Ett
exempel för PCG där detta arbete kan vara en bra grund är till exempel planritningar för
byggnader där spelaren ska springa igenom korridorer. Då kan det med hjälp av denna
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teknik genereras många olika sekvenser av liknande planritningar och den som tycks passa
bäst in väljas ut.
Eftersom alla algoritmer som använts i arbetet går att ändra på godtyckligt och
implementationen för dessa kan skilja sig så blir det svårt att ge ett definitivt svar på
frågeställningen utan de mesta blir spekulationer. Vissa implementationer kommer fungera
bättre än andra och de olika algoritmerna går att förbättra eller ändra för att förhindra olika
typer av scenarion som kan uppstå. Resultatet ska ses som riktlinjer hur fraktalbilder
påverkar och var dessa kan passa in och när de kan komma till nytta. Det kan tyckas relativt
uppenbart att labyrinter med fraktalgenererad grund inte har så stort användningsområde,
men det skvallrar om när fraktalgenerering kan användas med framgång.
När spelinnehåll blir procedurellt skapat kan det förändra hur en designer jobbar. Istället för
att vara den som hittar på innehållet så kan rollen som designer skifta till en mer
övervakande roll. Ett relaterat exempel till detta arbetet skulle kunna vara att en designer
väljer ut genererade labyrinter i olika serier istället för att vara den personen som skapar
dessa. Det betyder att färre personer inom design skulle behövas eftersom procedurellt
skapat spelinnehåll går fortare att generera. I ett större perspektiv skulle procedurella
tekniker skapa större mängder innehåll för varje designer som övervakar alternativt skulle
färre antal personer behövas. Det kan jämföras med tekniker som balanserar spel
automatiskt där en designer bara behöver testa så att allting gick rätt till. En annan
jämförelse är områden där robotar och maskiner har tagit över mänsklig arbetskraft. I
princip så frigörs människor att göra annat och i slutändan betyder det att arbetet
effektiviseras.

6.3 Framtida arbete
Det första som måste göras vid fortsatt utveckling av denna teknik är förfinande av de olika
algoritmerna. Segmentbindningen är en väldigt relevant del av slutresultatet och bör slipas
till och förbättras. Jämförelse mellan olika segmentbindningar är definitivt ett viktigt steg
för en optimal metod.
Ett annat område för framtiden är att testa olika typer av geometriska
labyrintgenereringsalgoritmer utöver kruskals algoritm för att se resultatet av dessa. Om de
påverkar mer eller mindre och om de kan ge ett stabilare resultat i kombination med
fraktalgenereringen. Det finns en stor uppsättning av dessa med olika egenskaper. Det skulle
även vara intressant för framtida arbete att generera högre grader av väggeometri(antalet
håll som går att gå). Det skulle dock göra att programmet och dess komponenter skulle
behöva göras om rätt ordentligt, exempelvis hade modifierad McClendon inte längre varit
möjlig.
Det kanske mer rent praktiskt användbara hade varit att testa fraktalgenerering som bas för
andra typer av geometri. Till exempel att kombinera fraktalgenerering med evolutionära
algoritmer för att skapa balanserade spelvärldar. Det hade varit intressant att se om detta
skulle kunna generera stora världar med balanserade moment.
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