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Sammanfattning 
 

För att minska mängden arbete för att skapa spel så används Procedural Content Generation 

(PCG) för att kunna skapa nytt och varierat innehåll för spel. Denna studie fokuserar på att 

undersöka algoritmerna Binary Space Partitioning, Shortest Path och Cellular Automata för 

att skapa banor till spel med en grottstruktur. Undersökningens syfte är att utvärdera hur 

snabbt dessa skapar banor, hur kompakta dessa är och hur stor del av den totala ytan som 

förblir oanvänd. 

Efter testerna kan slutsatsen dras att den mest effektiva algoritmen för att skapa mest de 

mest kompakta grottsystemen på kort tid är Binary Space Partitioning. Framtida arbeten kan 

behandla implementeringen i t.ex. datorspel och simuleringar. 
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1 Introduktion 

För att automatiskt generera innehåll till t.ex. spel och filmer används ofta någonting som 

kallas för Procedural Content Generation (PCG) för att procedurellt skapa (Yannakakis and 
Togelius, 2015) till exempel, en skog full med träd (Avatar, 2009) eller en spelkarta 

(Binding of Isaac, 2011). PCG är metoden att använda sig av en algoritm för att skapa 

någonting fördefinierat, t.ex. texturer eller ljud. Detta är någonting som är väldigt vanligt 

inom spelgenren Rogue-like för att skapa kartor, namngett av spelet Rogue (Toy and 

Wichman, 1980). 

 
”Algorithms that can produce desirable content on their own can potentially save 

significant expense.” (Togelius et al., 2011). 

Arbetets syfte var att implementera 3 PCG-algoritmer och sedan utvärdera deras kapacitet 

att generera grottsystem liknande de som existerar i många top-down Rogue-like spel. Hur 

bra ett grottsystem är kan räknas ut med hjälp av att titta på ett par faktorer såsom 

tidseffektivitet, variation och om det går att komma fram till alla rum. Att jämföra dessa 

algoritmer för deras förmåga att skapa kompakta grottsystem kan därför visa vilka av 

algoritmerna som fungerar för t.ex. top-down hack ’n slash spel som Diablo (Blizzard North, 

1996) som har många mindre korridorer kopplade till ett fåtal öppna områden. 
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2 Bakgrund 

2.1 Procedural Content Generation 

För att minska mängden med handgjort arbete som krävs har många industrier sökt vägar 

att kunna skapa saker såsom texturer, lightmaps och kod procedurellt via algoritmer istället 

för att behöva ha en stor mängd människor som jobbar på detta samtidigt (Carli et al., 2011). 

För att skapa gigantiska landskap till en film kan en algoritm bygga upp massiva skogar och 

höga berg, eller så kan en armé skapas för att marschera. 

“One of the biggest challenges concerning the content is how to improve its details and at 
the same time lower the creation costs. In this context procedural content generation 

techniques can help to reduce the costs associated with content creation.” (Carli et al., 2011) 
 

Genom att använda sig av dessa algoritmer kan man frigöra väldigt mycket tid och arbete 

som istället kan läggas på annat (van der Linden, Lopes and Bidarra, 2014). Det är därmed 

inte särskilt konstigt att många filmstudior och spelstudior har valt att använda sig av PCG 

för att sänka kostnaden och tiden som krävs. Detta betyder dock inte alls att grafiker, 

designers och andra yrkesmän som PCG tar över för blir onödiga utan fungerar väldigt väl 

som komplement till varandra eftersom de båda har sina för- och nackdelar. En individ tar 

jämförelsevis lång tid på sig att göra sitt arbete medan en algoritm alltid är förutbestämd och 

inte har något rum för kreativ frihet. 

2.2 Slumptal, brus och fraktaler för PCG 

För generering med PCG kan man använda sig utav fraktaler, brus eller pseudo-slumptal för 

att kunna generera värden genom att hämta data i dessa (Hendrikx et al., 2013). Exempel är 

att hämta en slumpvis nummersekvens, en sekvens av brus eller fraktal och sedan använda 

dessa som inputparametrar för algoritmen. Fördelen med detta är att man kan använda ett 

så kallat frö (en sträng eller en nummersekvens) för att generera samma grottsystem flera 

gånger ifall en spelare vill spela om ett grottsystem eller dela med sig av den till någon 

annan.  

2.2.1 Slumptal 

Ett slumptal inom datavetenskap är inte detsamma som ett sant slumptal. Genom att lägga 

in en sträng eller en siffersekvens så arbetar en funktion ut en sifferföljd som sedan kan 

manipuleras för att ge ett pseudo-slumptal inom de ramar som användaren behöver. 

”It is well-known, however, that truly random and independent variates cannot be 

computer- generated using any algorithms” (Deng, George and Chu, n.d.).  

Att pseudo-slumptal är beroende på ett frö är värt att nämna eftersom detta betyder att 

parametrar alltid styr genereringen och kommer aldrig styras av ren slump. Detta innebär 

att i användningar där det är viktigt att användaren inte vet om vad som kommer genereras 

måste steg tas för att dölja hur detta slumptal väljs. Figur 1 visar hur en bild som använder 

slumptal för att måla svart och vitt kan se ut. 
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Figur 1 Bild genererad med slumptal 

 

2.2.2 Brus 

Brus är en process som tar ett frö och genererar en textur som sedan kan användas för att 

skapa mer naturliga texturer, eller så kan delar av textur användas i stället för pseudo-

slumptal eftersom detta ger en mer naturlig följd. Det vanligaste exemplet av brus är Perlin 

Noise (Perlin, 1985) vilket används inom många områden av PCG och kan ses i Figur 2. För 

att skapa ett brus behövs även ett frö vilket oftast består av ett pseudo-slumptal. 

 

Figur 2 Bild genererad med Perlin Noise 

2.2.3 Fraktaler 

En fraktal är ofta lager av brus som skalas om och läggs till varandra för att skapa en mer 

naturlig och symmetrisk följd vilket är användbart i PCG när någonting ska skapas för att se 

väldigt naturligt ut (Wang et al., 2010). Detta kan vara positivt i t.ex. fall där man ska skapa 

en naturlig bergskedja, celler eller en grotta. I Figur 3 kan man se en Fractional Brownian 
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Noise som är ett exempel på en fraktal, i detta fallet använder den sig utav flera lager av 

Perlin Noise för att generera en molnlik struktur. 

 

Figur 3 Bild genererad med Fractional Brownian Noise 

 

2.3 Procedural Content Generation för grottsystem 

PCG har använts i många olika fall, både för att skapa texturer, ljud, uppdrag och 

grottsystem. Dungeon är ett namn som används för olika spelbanor som oftast är uppbyggda 

likt en fängelsehåla, precis som ordet betyder på engelska. Det är dock inte begränsat till 

denna struktur inom den moderna benämningen av det och används även för t.ex. grottor 

och slott inom spel nu för tiden. För att hålla språklig konsekvens kommer namnet 

grottsystem användas då fängelsehåla är missvisande för strukturen. Ett exempel på hur ett 

Rogue-like grottsystem kan se ut kan ses i Figur 4. 

”PCG has seldom been deployed for generating entire game levels, a notable 

exception to this being dungeons…” (van der Linden, Lopes and Bidarra, 2014) 

Utvecklingen av metoderna och implementationen för spel grundades främst av anledningen 

att det var effektivt att skapa innehåll under körning istället för att detta ska lagras på CD-

skivorna eller disketterna som innehöll spelet då lagringsmängden inte var väldigt hög på 

dessa enheter. Tidigare användningar av dessa kan ses i spelen Rogue (Toy and Wichman, 

1980) och Elite (Braben and Bell, 1984). Även i nuläget kan detta ses då algoritmer för att 

skapa både ljud, grafik, föremål och uppdrag används i olika typer av spel för att skapa ett 

mer återspelbart spel och för att spara in plats. 
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Figur 4 Roguelike exempelbana av DragonDePlatino 

Som en positiv sideffekt av PCG för bangenerering kan en stor del av bandesignen utelämnas 

eftersom dessa genereras automatiskt istället för att handdesignas av en individ vilket kan 

spara både tid och pengar. 

”Algorithms that can produce desirable content on their own can potentially save 

significant expense.” (Togelius et al., 2011). 

Detta betyder dock inte att bandesign blir onödigt på grund av PCG utan kan användas som 

ett bra komplement genom att använda sig utav ett modulsystem i vilken en designer skapar 

flera ”rummoduler” som sedan struktureras upp till ett grottsystem utav en algoritm för att 

skapa ett procedurellt genererat grottsystem med handgjorda delar. 

2.3.1 BSP 

BSP är en algoritm där ett område delas upp via horisontell och vertikal delning i ett 

”slumpmässigt” mönster för att skapa ett område fyllt med olikformade fyrkanter som 

sedan kan fyllas med rum. Därefter skapas korridorer mellan rummen genom att 

slumpvist välja två punkter i var rum och sedan skapa vägar mellan dessa. BSP står för 

Binary Space Partitioning och innebär att områdena delas upp i en trädstruktur (Fuchs, 

Kedem and Naylor, 1980) likt Figur 5. 
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Figur 5 Exempel på hur en BSP kan fördela rum 

2.3.2 Shortest Path 

Shortest Path generering är en metod som kan användas för att skapa en bana i ett rutnät 

(Smith and Mateas, 2011). Som start skapas en mängd rum i storlekar som är multiplar 

av den minsta storleken för att kunna täcka hela rutnätet likt Figur 6. Var gång det 

skapas ett rum slumpas storleken fram, sedan används en funktion för att se till att 

rummet inte överlappar med ett annat rum eller går utanför rutnätet. 

När rummen är skapade placeras ett start- och slutrum någonstans i rutnätet och 

slumpvist valda vikter sätts på alla rum. Sedan skapas en graf ifrån startrummet med 

sina grannar som barn. Därefter används någon form av vägsökningsalgoritm såsom 

Djikstras algoritm för att hitta den billigaste vägen till slutrummet. De rum som inte 

används för den billigaste vägen mellan start och slut har sedan en vald procents chans 

att tas bort. Denna procent kan vara väldigt hög om banan ska ha väldigt få alternativa 

vägar och hög om banan ska ha många alternativa vägar. 

 

Figur 6 Exempel på hur en rumsuppdelning kan se ut efter en Shortest Path genererar en bana 
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2.3.3 Cellular Automata 

Cellular Automata fungerar genom att fylla ett rutnät med slumpmässigt brus som 

slumpar mellan att en cell är död eller levande, sedan används 4-5 regeln som visas i 

Figur 8 för att bestämma vilka celler som ska återuppliva eller döda omgivande celler 

(Johnson, Yannakakis and Togelius, 2010). Regeln fungerar genom att iterera över alla 

celler i banan, varpå cellen sätts som levande eller död beroende på hur många levande 

celler som finns kring. Detta har en tendens att skapa en struktur som liknar en naturlig 

grotta med slingriga vägar som öppnas upp till stora områden likt Figur 7. 

 

Figur 7 Exempel på grotta skapad med Cellular Automata 

 

Figur 8 Grundkod på 4-5 metoden för Cellular Automata 
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3 Problemformulering 

Genom att använda sig av PCG för generering av grottsystem kan man få en väldigt stor 

variation av banor utan att behöva handskapa dessa (Togelius et al., 2011). Det är dock 

viktigt att veta vilken typ av algoritm som ska användas eftersom dessa skapar banor som är 

strukturerade väldigt olika. Användningsområdet för dessa genererade banor kan ändra hur 

värdefulla olika för- och nackdelar i algoritmerna är (van der Linden, Lopes and Bidarra, 

2014). Bland annat är tidseffektivitet väldigt viktigt i spel som antingen är online eller där 

banorna inte spelas särskilt länge såsom Minecraft (Mojang, 2011) eller The Binding of Isaac 

(McMillen and Himsl, 2011) men är inte lika viktigt i spel där en karta används under en 

längre tid som i spel likt Civilization V (Firaxis Games, 2010). 

Problemet var att hitta en algoritm som kunde skapa kompakta grottsystem som inte har 

stora tomma områden. Genom att implementera och jämföra algoritmerna BSP, Shortest 

Path och Cellular Automata kan man se hur kompakta grottsystem dessa skapar med hjälp 

av olika metoder som diskuteras i metodbeskrivningen. Kompakthet i arbetet refererar till 

närheten till närmsta vägg ifrån varje cell över den totala mängden använda celler. Dessutom 

mättes tidsåtgången och banorna som genererades var endast giltiga om det fanns ett sätt att 

ta sig till alla rum.  

Hypoteserna var att BSP förväntades vara den snabbaste av algoritmerna eftersom 

trädstrukturen är väldigt billig att skapa när storleken inte är väldigt stor vilket det sällan är i 

ett grottsystem, Shortest Path skulle endast kunna generera en bana där alla rum kan nås 

och Cellular Automata borde skapa väldigt varierande banor med stora tomma områden 

eftersom strukturen är väldigt slumpvis med ett föredragande för att skapa stora områden. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att testa hypoteserna skulle de tre algoritmerna implementeras i C# och testas i Unity 5 

eftersom detta är ett enkelt sätt att implementera själva genereringen och dess visuella 

representation. Eftersom genereringen är det viktiga, inte innehållet i banan, 

representerades banorna som färgade rutor i en 2-D miljö. Dessa tester var till för att 

evaluera algoritmernas användbarhet från en programmerares synvinkel i en 

speldesignskontext. 

Utgångspunkten för arbetet var baserat på en omskrivning av metoden som används i 

artikeln A New Flood-Fill Algorithm for Closed Contour (Khudeev, 2005) som använder sig 

av en metod som kontrollerar avståndet från närmsta vägg med hjälp av Flood Fill för 

stängda konturer. Eftersom användningen av metoden är väldigt annorlunda jämfört med 

implementationen är det viktigt att komma ihåg att det endast är principen för metoden som 

är densamma. 

För att representera nivåerna som skapas, byggdes alla banorna upp i ett rutnät i vilket rum 

kan representeras av färgade rutor som täcker olika många rutor beroende på storleken av 

rummet. En av svårigheterna med arbetet var att BSP och Shortest Path använder sig utav 

rum, i Cellular Automata används däremot inte rum utan består istället av så kallade celler. 

En cell är lika stor som en av rutorna i rutnätet. Eftersom dessa är olika strukturerade går 

det inte att hitta vilken av typer av algoritmer som är bäst i ett speldesignsperspektiv, det är 

dock intressant att titta på dessa olika typer av algoritmer av just den anledningen eftersom 
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de genererar en typ av grottsystem som i vissa fall kan användas till samma typ av spel trots 

sina olikheter. 

Som metod utfördes experiment i vilka kompaktheten på algoritmerna kommer att mätas 

genom att ge poäng för varje gåbar cell, där avståndet till närmsta vägg är mängden poäng 

som varje cell ger. Detta innebär att en bana som genereras med ett högt värde innehåller 

fler öppna områden och låga poäng innebär att de områden som existerar är väldigt 

kompakta. Tidseffektiviteten mättes genom att ha en klocka som räknar tiden ifrån start till 

avslutning av en generering av en giltig bana. För att kunna ge tydliga resultat utfördes dessa 

mätningar på 100 genereringar av varje storlek och algoritm. Nåbarhet mättes genom att i 

BSP och Shortest Path försöka vägsöka ifrån startrummet till alla andra rum som genererats 

och i Cellular Automata användes en så kallad Flood Fill för att markera alla celler som går 

att nå och sedan se om det finns några icke-fyllda levande celler (Zou et al., 2010).  

Ett lågt värde på kompaktheten innebär att grottsystemet som genereras är väldigt 

komprimerad, oavsett om grottsystemet är välfungerande för ett spel. Ett möjligt problem 

med denna metod var att det kan vara svårt att jämföra värdena från de olika algoritmerna 

eftersom strukturen på algoritmerna täcker en väldigt olik mängd område av den totala 

tillgängliga arean. Eftersom problemet bestod av att hitta en algoritm som är kompakt var 

det dock inte någon fokus på att banan skulle fungera bra vilket är viktigt att tänka på om 

någon av algoritmerna ska tillämpas praktiskt i spelsyfte. 

En av de alternativa metoderna som kan användas är att göra en fallstudie i vilken 

grottsystems-genereringen skulle appliceras på ett existerande spel för att därefter testas 

efter det valda problemet. Detta skulle dock komma med problematiken att det är få spel i 

vilka det skulle finnas rättigheter att använda egna algoritmer i. En annan metod som hade 

kunnat göras är att generera olika grottsystem och sedan låta speldesigners jämföra de olika 

algoritmerna för att se vilka som är mest förgrenade, någonting som dock skulle vara mindre 

precist eftersom det är svårt att få objektiv respons på hur välfungerande ett grottsystem är i 

olika syften. 
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4 Implementation 

Detta kapitel innehåller implementationsprocessen för ramverket, grottsystemsgenereringen 

och utvärderingsalgoritmen. Dessutom diskuteras progressionen för de implementations- 

och designval som togs.  

En av de saker som saknas för implementationerna av algoritmerna är funktionen att ändra 

alla slumptal till att basera sig på brus och fraktaler. Detta ändrar dock inte utvärderingen i 

någon större utsträckning och bör inte göra stor skillnad för kompaktheten. För att 

implementera algoritmerna användes inga funktionsbibliotek med undantag av de som 

inkluderas i Unity 5 grundläggande. 

Målen för att utföra en jämförelse av kompaktheten nåddes då alla algoritmer genererar 

fullständiga grottsystem som alla kan jämföras med samma algoritm under samma 

förutsättningar vilket innebär att en jämförelse enligt utvärderingsalgoritmen för 

kompakthet kommer att ha samma grundläggande förutsättningar. 

4.1 Förstudie 

How to Use BSP Trees to Generate Game Maps (Hely, 2013) är en artikel som innehåller en 

implementation av BSP för grottsystemsgenerering som innehåller all kod som är nödvändig 

för att kunna generera ett BSP grottsystem. Artikeln innehåller tydliga och grundläggande 

förklarningar för vad koden gör och en demonstration av koden. Artikeln är skriven av Tim 

Hely, en spelprogrammerare på AxolStudio. 

A* Pathfinding for Beginners (Lester, 2005) är en artikel som innehåller teorin och 

instruktionerna för att implementera A*. Instruktionerna som ges och teorin bakom dessa är 

tydliga och komplimenteras av bilder som visar hur det ser ut när instruktionerna följs. 

Artikeln är skriven av Patrick Lester som inte kunde hittas för att verifiera hans meriter, 

dock används hans artikel tungt i föreläsningar av Jim Whitehead. Jim Whitehead är en 

professor i Computational Media på University of California vilket innebär att hans 

användning av artikeln i sina föreläsningar bör stärka meriterna. 

Searching using A* (Eranki, 2002) är en artikel som innehåller pseudokod för 

implementeringen av A* tillsammans med förklarningar för vad variablerna i algoritmen 

betyder. Medan artikeln inte förklarar hur algoritmen fungerar i någon större omfattning är 

pseudokoden väldigt tydlig i vad den gör. Artikeln är skriven av Rajiv Eranki som jobbar för 

DropBox serverteam. 

C# Code Snippets and Examples: Procedural generation of cave-like maps for rogue-like 

games (Rakaska, 2013) är en wiki-sida på Rogue Basin som förklarar hur Cellular Automata 

och Flood Fill fungerar, samt visar exempelkod i C# på hur detta kan implementeras. 

Förklarningarna är korta och koncisa men tydliga och koden är väldigt lättförstådd. 

Exempelkoden är given av Adam Rakaska, en professionell programmerare som även delar 

med sig av tips och kodsnuttar på sin blogg, StackOverflow och Github. 

AI for game developers (Bourg och Seemann, 2004) är en bok som innehåller främst AI-

tekniker men även flera kapitel om vägsökning med både kod och detaljerade beskrivningar 

av hur teknikerna fungerar tillsammans med bilder som tydligt visar hur vägsökningen 
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fungerar. Boken är skriven av David M. Bourg som jobbar med fysiksimuleringar och 

analysverktyg och Glenn Seeman, en veteran spelprogrammerare. 

Unity in action (Hocking, 2015) är en bok som innehåller en introduktion till Unity samt 

förklarningar för hur Unity 5s verktyg och struktur fungerar samt instruktioner hur man 

skapar små spel både i deras 3d- och 2d-miljöer. Boken är skriven av Joseph Hocking, en 

spelprogrammerare och lärare i 3d-animation på Columbia College i Chicago. 

Cellular automata for real-time generation of infinite cave levels (Johnson, Yannakakis och 

Togelius, 2010) är en vetenskaplig artikel som diskuterar implementeringen av Cellular 

Automata för grottsystemsgenerering, dess tidsanvändning och evaluering av banan. Texten 

visar tydligt hur Cellular Automata förväntas kunna användas för att skapa grottsystem. 

Artikeln är skriven av Lawrence Johnson, Georgios N. Yannakakis och Julian Togelius, alla 

forskare på IT Universitetet i Köpenhamn däri både Yannakakis och Togelius har skrivit flera 

vetenskapliga artiklar om bland annat grottsystemsgenerering. 

Answer Set Programming for Procedural Content Generation: A Design Space Approach 

(Smith and Mateas, 2011) är en artikel som handlar om Answer Set Programming för att 

generera grottsystem och innehåller även en viss form av Shortest Path generering. Medan 

formen av generering skiljer sig ifrån den som implementeras är det även många likheter och 

tekniken förklaras ganska väl. Artikeln är skriven av Adam M. Smith och Michael Mateas. 

On visible surface generation by a priori tree structures (Fuchs, Kedem and Naylor, 1980) 

är den artikel där Binary Space Partitioning först definierades och talar om olika 

användningsområden för denna metod. Trots att implementeringen som visas i artikeln inte 

är likadan som den i artefakten är den grundläggande koden och förklarningarna väldigt 

relevanta för implementationen. Artikeln skrevs av Henry Fuchs, en professor i 

Datorvetenskap och pristagare för sitt arbete med datorgrafik, Zvi M. Kedem, en professor i 

Datorvetenskap och författare eller medförfattare av över 50 vetenskapliga publikationer och 

Bruce F. Naylor, författare av 25 vetenskapliga publikationer. 

4.2 Progression 

4.2.1 Grundramverk för utritande 

För att börja implementera artefakten skapades ett grundramverk för att kunna skicka in en 

grid av en vald storlek till en komponent med en algoritm som sedan returnerar samma grid 

med ett grottsystem. Sedan kan banan ritas ut eller utvärderas. Detta gjordes eftersom 

utvärderingen inte skulle påverkas utav någon del av algoritmen utan endast skulle vara 

beroende av själva utvärderingsalgoritmen och banan. 

4.2.2 BSP 

För att skapa BSP algoritmen baserades denna på koden som används i artikeln How to Use 

BSP Trees to Generate Game Maps (Hely, 2013). Eftersom koden var skriven för att 

använda sig av ActionScript 3 och biblioteket Flixel fick det skrivas om för att kunna 

användas i C#. 

Implementationen fungerade inte korrekt när den först implementerades, vilket märktes då 

löven inte lade sig i en korrekt ordning. Detta var ett problem som inte löstes för än två dagar 

senare och visade sig vara ett problem i hur Unity 5 hanterar Y-axeln. Hely’s implementation 
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räknade med Y = 0 som högst punkt i griden istället för att vara den lägsta punkten i griden 

som det är i Unity 5. Innan det fixades låg alla löv klumpade halva tiden och långt ifrån alla 

andra löv resterande tid. 

Eftersom ActionScript 3 och C# är relativt lika var det inte mycket översättningsfel, dock 

uppstod ett par problem, såsom användningen av List istället för Vector vilket inte var ett 

stort problem eftersom dess specifika funktioner var enkla att kompensera för. Det enda 

undantaget var att GetUpperBounds(int index) returnerar högsta antalet index i en lista i 1-

indexering vilket orsakade OutOfRange errors. 

Efter implementeringen fungerar algoritmen på följande vis: 

1. En tom grid skickas in. 

2. Ett startlöv skapas. 

3. Lövet delas i en slumpmässigt vald punkt på en axel, dessa blir barn till lövet. 

4. Instruktion nummer 3 repeteras av barnen till dess att löven inte kan delas mer 

(enligt en minimum-storleks variabel) 

5. När detta är klart skapas rum i alla de lägsta barn-löven i trädet. Storleken på 

rummen och placeringen är slumpmässigt vald beroende på storleken på lövet på ett 

sådant vis att de alltid ligger med en offset från väggarna av lövet. 

6. Sedan skapas korridorer mellan barnnoder för att ansluta alla rum till varandra. 

7. Griden populeras med rummen och korridorerna och returneras. 

 

Figur 9 BSP-grottsystem genererad av artefakten 
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Figur 10 BSP Split Funktionen i artefakten 

4.2.3 Shortest Path 

För Shortest Path algoritmen skrevs kod för att generera en mängd slumpmässigt viktade 

rum i slumpmässiga storlekar. Därefter implementerades A* (Hart, Nilsson och Raphael, 

1968) efter instruktionerna som beskrivs på hemsidorna A* Pathfinding for Beginners 

(Lester, 2005) och Searching using A* (Eranki, 2002). 

Eftersom dokumenteringen av Shortest Path for Dungeon Generation är relativt liten var 

detta den algoritmen som var svårast att implementera. Implementeringen började med 

rumsskapningen, något som tog lång tid då rummen som skapades överlappade. Genom att 

implementera en funktion som skalar ner rummen om de vanligtvis skulle överlappa löstes 

problemet. 

Därefter implementerades A* vilket var tidskrävande eftersom denna var tvungen att skrivas 

om flertalet gånger eftersom de tidigare versionerna inte fungerade korrekt, antingen genom 

att ta den mest linjära vägen varje gång, längst väg som var möjlig eller så försökte 

algoritmen söka sig utanför griden. 

Efter implementeringen fungerar algoritmen på följande vis: 

1. En tom grid skickas in. 

2. Griden itereras och fylls med rum av slumpmässiga storlekar och vikter. Om 

rummets storlek skulle överskriva ett annat rum minskas rummets storlek till dess 

att det passar in. 

3. A* används mellan start- och slutrummet, vilket sparar en lista på alla besökta rum. 

4. Slumpmässigt valda rum läggs till i listan av rum. 
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5. Alla icke-markerade rum tas bort. 

6. A* används för att se om alla rum är nåbara. 

7. Om ett rum inte är nåbart, ta bort det. 

8. Populera grid och returnera 

 

Figur 11 Shortest Path-grottsystem genererad av artefakten 

 

Figur 12 A* Search Algorithm implementation från artefakten 

4.2.4 Cellular Automata 

För att implementera Cellular Automata skrevs kod baserad på psuedokoden som beskrivs 

på C# Code Snippets and Examples: Procedural generation of cave-like maps for rogue-like 

games (Rakaska, 2013). Eftersom implementationen var väldigt enkel involverades inte 

särskilt mycket progression. Då mängden kod som kan variera i algoritmen inte är stor är 

implementationen väldigt lik de flesta implementeringarna av Cellular Automata. 

Med undantag för implementeringen av ifyllning med Flood Fill ändrades bara variabeln för 

mängden slumpmässiga levande celler under arbetets gång. Därför fanns det ingen sann 
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progression eftersom koden som skrevs i början är densamma som den i den slutgiltiga 

algoritmen.  

Efter implementeringen fungerar algoritmen på följande vis: 

1. En tom grid skickas in. 

2. Alla celler slumpas mellan levande och döda. 

3. 4-5 metoden appliceras på alla celler. 

4. Flood Fill används för att ta bort onåbara celler. 

5. Griden fylls och returneras. 

 

Figur 13 Cellular Automata-grottsystem genererad av artefakten 

 

Figur 14 4-5 Metod för Cellular Automata från artefakten 



 16 

4.3 Utvärderingsalgoritmen 

Utvärderingsalgoritmen som har skapats skiljer sig ifrån den planerade algoritmen. Först 

implementerades den tänkta algoritmen genom att vägsöka från start till slut där den 

snabbaste vägen inte fick användas.  

Utgångspunkten för arbetet var baserat på den vetenskapliga artikeln Procedural 

Generation of Dungeons (van der Linden, Lopes och Bidarra, 2014) som talar om 

bakgrunden av PCG för grottsystem och diskuterar ett par olika tekniker som ska användas. 

En av faktorerna som kunde mätas var mängden förgreningar som ett grottsystem 

innehåller, detta var dock inte någonting som redovisades i artikeln vilket gav inspirationen 

till att försöka att göra denna jämförelse. 

Eftersom Cellular Automata genererar grottsystem som inte innehåller några korridorer går 

förgrening inte att mäta genom att se om det finns alternativa vägar till slutet. Som alternativ 

till att se förgrening valdes det att göra en algoritm som mäter genererade banors 

kompakthet i använda ytor. 

Algoritmen fungerar följande: 

1. Skapa en grid som kopierar den genererade banan. 

2. Iterera över hela griden och använd Flood-Fill för att se hur lång väg det är till den 

närmsta väggen. 

3. Fyll griden med distansen till närmsta vägg. 

4. Skapa en värdesvariabel. 

5. Iterera genom griden och höj värdesvariabeln med värdet av varje cell. 

Anledningen att använda denna metod är att det snabbt går att kontrollera om ett 

grottsystem har för mycket öppna ytor. Ett högre värde innebär att det finns många öppna 

ytor i banan. 

4.4 Pilotstudie 

Som pilotstudie genererades 1000 stycken banor av var algoritm med en gridstorlek på 

64x64 tiles. Genom att använda utvärderingsalgoritmen och tidsmätning kunde medelvärdet 

av båda dessa tas fram för alla tre algoritmer i denna storlek. 

Till utvärderingen kommer liknande test att utföras, dock med banor av flera olika storlekar 

vilket kommer att visa hur väl dessa skalar till en viss mån. Dessutom kommer inte bara 

medelvärdena mätas för tid och utvärdering utan alla värden kommer att sparas undan för 

att kunna användas i grafer för att tydligare visa vilken av teknikerna som är bäst för 

respektive aspekt. 

Dessutom kommer standardavvikelser och gränsfall att dokumenteras för att mäta hur 

tillförlitliga dessa algoritmer är för att användas i spel där banor kommer att genereras 

under körning då medelvärdet kan ge en skev bild i den aspekten ifall standardavvikelsen är 

hög. 

4.5 Resultat av utvärdering 

Utvärderingsalgoritmens medelvärde: 



 17 

 BSP – 2161 

 Shortest Path – 614 

 Cellular Automata – 7311 

Tidsmätningens medelvärde: 

 BSP - 0.00027503s 

 Shortest Path - 0.02054227s 

 Cellular Automata - 0.00906829s 

Resultaten av att testa utvärderingsalgoritmen på dessa banor var att Shortest Path generellt 

genererade banor med mindre öppna ytor följt av BSP vilket ses i Figur 15. Cellular 

Automata hade med stor marginal generellt högst värde av alla teknikerna vilket syns på de 

stora öppna ytorna i Figur 17. 

Genom att mäta tiden som krävdes för att generera denna mängd banor kunde ett 

medelvärde tas fram som visade att BSP generellt sett genererade banor snabbast följt av 

Cellular Automata. Shortest Path tog längs tid för att generera en bana generellt sett, nästan 

hundra gånger långsammare än BSP genererade banor. 

Pilotstudien visade att det fanns en enormt stor skillnad i både tidsmätning och mängd 

öppna ytor över de tre algoritmerna. Inför vidarearbete bör algoritmerna granskas tydligt för 

att verifiera att de fungerar som det är meningen att de ska och optimeras för att kunna få 

resultat som är närmre en faktisk implementation för spel och även fastställa att banorna 

som genereras är trogna till det förväntade resultatet, någonting som Shortest Path- 

grottsystem inte tycks vara vilket kan ses i Figur 16 då vägen från start till slut inte tar 

hänsyn till vikterna i den grad som behövs. 

 

Figur 15 BSP med värde 1679 
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Figur 16 Shortest Path med värde 1738 

 

Figur 17 Cellular Automata med värdet 8379 

4.6 Arbete efter pilotstudie 

Efter en filkorruption var stora delar av koden för Flood Fill, utvärderingen och utritningen 

tvungen att skrivas om vilket tillät omstrukturering som snabbade upp programmet. 

Nackdelen var att pilotstudien blev väldigt kort och inte innehöll all statistik som skulle vara 

med såsom standardavvikelse och median. Då delar av utvärderingen visade sig vara dåligt 

skriven och inte gav ett helt representativt resultat var dessa tvungna att ändras efter 

pilotstudien. Trots detta visade pilotstudien intressanta resultat då resultaten var lika 

hypoteserna om tidskraven och kompaktheten. 

Det som lades till efter pilotstudien var att interaktivt kunna rita ut och skriva ut resultaten 

av algoritmerna för att både kunna enkelt se resultaten och för att kunna föra över resultaten 

till Excel-filer för plottning av grafer och lådagram. I den slutgiltiga artefakten kan alla dessa 

saker göras med endast knapptryck för att enkelt kunna få ut samma information som 

används för utvärderingen för att bekräfta att denna stämmer överens. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel kommer undersökningen presenteras, därefter kommer resultaten 

presenteras och slutligen analyseras och jämföras. 

Alla tester som gjordes utfördes på en bärbar dator med en Intel® Core™ i5-2430M CPU 

med 2.40GHz klockhastighet processor och 4 GB DDR3 internminne. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen av utvärderingen bestod utav att generera 100 grottsystem av varje 

algoritm i 3 olika storlekar (32x32, 64x64 och 128x128) och för varje generering mäta 

tidsmängden, kompaktheten och mängden oanvända celler och sedan spara undan dessa 

värden i textfiler som sedan kunde användas för att plotta ut värdena i en graf, hitta 

standardavvikelsen, hitta medianen och dessutom medelvärdet. Anledningen för att 

mängden genereringar sänktes från 1000 till 100 var att genereringen av större banor tog för 

lång tid då pilotstudien endast hanterade mindre banor. Dessutom ska kompaktheten 

jämföras med mängden oanvända celler för att se vilken algoritm som lyckas generera mest 

effektiva banor över det området som finns till godo. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Tid 

Statistiken för tiden visar ett par intressanta saker, exempelvis att både BSP och Cellular 

Automata oftast är konsekventa med tidsmängden som krävs med endast ett fåtal fall där det 

tar längre tid. I Figur 18 är detta tydligt då standardavvikelsen är väldigt låg oavsett 

storleken på banan, någonting som däremot skiljer sig för Shortest Path. Medan 

standardavvikelsen är hög för Shortest Path i storlekarna 64 x 64 som ses i Figur 19 och 128 

x 128 som ses i Figur 20 så är det mest intressanta storleken 32 x 32 där standardavvikelsen 

är väldigt hög eftersom två genereringar krävde en enorm mängd tid att generera. Möjliga 

anledningar är att algoritmen fastnat i en loop eller inte hittat rätt väg till slutet och hade 

möjligtvis kunnat elimineras genom att förbättra algoritmen. 

Genom att titta på medianen i Figur 21 kan det konstateras att BSP överlag är snabbast på 

att generera banor oavsett storleken på denna vilket är en indikation på att skalbarheten av 

BSP är hög. Shortest Path har högst standardavvikelse vilket betyder att den är minst 

konsekvent i tidskrav. Cellular Automata tog generellt sätt längst tid för att generera banor 

med undantag för extremfallen och skalade dessutom sämst men var konsekvent i 

tidsmängden som krävs för större banor. 
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Figur 18 Tidsjämförelse av banor genererade i storleken 32 x 32. 

 

Figur 19 Tidsjämförelse av banor genererade i storleken 64 x 64. 
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Figur 20 Tidsjämförelse av banor genererade i storleken 128 x 128. 

 

Figur 21 Medianvärdet och standardavvikelsen av tidsåtgången för alla storlekar och algoritmer. 

5.2.2 Utvärderingspoäng 

Genom att se på datan för standardavvikelsen i Figur 25 kan man se att Cellular Automata är 

minst konsekvent i mängden poäng denna har, någonting som inte delas av varken BSP eller 

Shortest Path som har en väldigt låg standardavvikelse. Poängmässigt låg Shortest Path lägst 

i alla storlekar vilket syns i Figur 25 och hade genereringar som var väldigt låga, precis som 

ett par extremfall på Cellular Automat. BSP hade lägst standardavvikelse men även högre 

median än Shortest Path. Med undantag för extremfallen blev Cellular Automata mer jämn i 

mängden poäng ju större banorna som genererades var. 
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Figur 22 Utvärderingspoängen för banor genererade i storleken 32 x 32. 

 

Figur 23 Utvärderingspoängen för banor genererade i storleken 64 x 64. 
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Figur 24 Utvärderingspoängen för banor genererade i storleken 128 x 128. 

 

 

Figur 25 Medianen och standardavvikelse av utvärderingpoängen för alla storlekar och 
algoritmer. 

5.2.3 Oanvända celler 

Enligt standardavvikelserna i Figur 29 att döma är BSP mest konsekvent i mängden 

oanvända celler medan Shortest Path kommer på tät andra plats. Cellular Automata har 

väldigt hög standardavvikelse vilket kan förklaras med att extrempunkterna i 64 x 64 och 

128 x 128 är väldigt höga jämfört med resterande resultat.  

Genom att studera medianen från Figur 29 märks det att Cellular Automata i allmänhet har 

lägst mängd oanvända celler medan både BSP och Shortest Path har väldigt liknande mängd 

i mindre storlekar, någonting som ändras för större banor där Shortest Path har en betydligt 

högre mängd. 
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Figur 26 Mängden oanvända celler av banor genererade i storleken 32 x 32. 

 

Figur 27 Mängden oanvända celler av banor genererade i storleken 64 x 64. 
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Figur 28 Mängden oanvända celler av banor genererade i storleken 128 x 128. 

 

Figur 29 Medianerna och standardavvikelsen av mängden oanvända celler för alla storlekar och 
algoritmer. 

5.3 Analys och slutsats 

För att analysera värdena som har mätts och presenterats i det föregående kapitlet så måste 

några viktiga punkter tas upp. På grund av hur implementeringen är gjord finns det 

möjligheter för Shortest Path att generera väldigt korta banor av anledningen att start- och 

slutpunkten slumpas fram och kan placeras nära varandra. Med utsatta punkter hade 

genereringen kunnat antingen bli kortare och snabbare eller längre och långsammare. 

Dessutom finns det en låg chans att banor genererade med Cellular Automata skapar ett 

väldigt isolerat utrymme vilket ger låg poäng och hög mängd oanvända celler. Detta märks 

då vissa av extremfallen är väldigt skilda från medianen. Trots detta är de flesta algoritmerna 

konsekventa nog för att fortfarande vara intressanta eftersom mängden små banor i Cellular 

Automata är väldigt låg och mängden enorma banor i Shortest Path är av en låg andel. 
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Av de värden som tolkas så kan en mängd olika slutsatser dras, både för algoritmerna själva 

men även för algoritmernas användning i olika stora banor.  

Datan från tidsmätningarna visar att mängden tid med extremfallen uteslutna är konsekvent 

för BSP oavsett storlek, att Cellular Automata skalar dåligt och har höga krav på tidsmängd 

jämfört med de andra algoritmerna. Shortest Path är inte konsekvent i tidsmängden som 

krävs och kan fluktuera till över 3 gånger hastigheten som den snabbaste genereringen. 

Från poängmätningen kan standardavvikelsen analyseras vilket visar att både BSP och 

Shortest Path rutinmässigt har konsekvent med poäng medan Cellular Automata har en hög 

fluktuering i mängd poäng. Genom att titta på medianen kan man se att Shortest Path 

generellt sett har lägst mängd poäng och Cellular Automata har markant mycket högre 

poäng än de båda andra algoritmerna. BSP ligger väldigt nära Shortest Path i poäng men är 

generellt sett lite högre, speciellt i större banor. 

Genom att titta på mängden oanvända celler kan vi se att den algoritm som minst mängd 

tomma celler är Cellular Automata med BSP följande och med högst mängd generellt i 

Shortest Path genereringar. Standardavvikelserna är relativt jämna för både BSP och 

Shortest Path men är mycket högre på Cellular Automata på grund av de få extremfallen. 

Av att lägga ihop analysen på de separata delarna kan vi konstatera att rent tidsmässigt är 

BSP den klara vinnaren oavsett storlek. Poängmässigt är Shortest Path den som ligger lägst 

vilket betyder att den har minst öppna ytor allt som allt. Minst oanvända celler finns i banor 

skapade med Cellular Automata då den fluktuerar men i större banor ändå konsekvent ligger 

på lägst mängd i de flesta fall. 

För att generera kompakta grottsystem är det viktigaste dock att den totala använda ytan är 

väldigt kompakt använd vilket betyder att både mängden oanvända celler och 

poängmängden är relevant för att mäta kompakthet. Medan Shortest Path har minst poäng 

så använder den även minst celler vilket i sig garanterar låg mängd poäng vilket betyder att 

Shortest Path allmänt använder ytan mest oeffektivt för generering. Genom att dividera 

poängen på mängden använda celler kan ett förhållande tas fram som visar poängens 

fördelning över cellerna. Förhållandet i Figur 30 visar att BSP gör mest kompakta 

grottsystem per cell med Shortest Path tätt efter och Cellular Automata på tydlig sista plats. 

Slutsatsen som kan dras är att BSP gör mest effektivt kompakta grottsystem på kortast tid, 

Cellular Automata använder mest mängd av möjliga celler och Shortest Path är bäst för att få 

minst områden per utrymme. Detta betyder att BSP är den bästa av algoritmerna för att 

skapa kompakta grottsystem från perspektiven av tid och effektiv yta. 
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Figur 30 Förhållandet mellan poäng och använda celler. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

För att minska mängden arbete för att skapa spel så används Procedural Content Generation 

(PCG) för att kunna skapa nytt och varierat innehåll för spel. Denna studie fokuserar på att 

undersöka algoritmerna Binary Space Partitioning (BSP), Shortest Path (SP) och Cellular 

Automata (CA) för att skapa banor till spel med grottsystemsstruktur. Undersökningens 

syfte är att utvärdera hur snabbt dessa skapar banor, hur kompakta dessa är och hur stor del 

av den totala ytan som förblir oanvänd. 

Efter testerna kan slutsatsen dras att den mest effektiva algoritmen för att skapa mest de 

mest kompakta grottsystemen på kort tid är BSP medan Cellular Automata täcker störst 

potentiell yta och Shortest Path ockuperar minst område av den potentiella mängden 

utrymme. 

6.2 Diskussion 

Hypoteserna som lades fram under problemformuleringen var att BSP förväntades vara 

snabbast av alla algoritmerna vilket visade sig vara korrekt, att Shortest Path endast skulle 

generera banor i vilka alla rum kan nås vilket var sant samt att Cellular Automata skulle 

skapa varierande banor med stora tomma områden vilket syns i analysen då Cellular 

Automata har mest använda celler och högst poäng av alla algoritmer. Detta betyder att alla 

hypoteserna stämde överens med de hypoteserna lades fram tidigare i arbetet. 

Då BSP visade sig vara den bästa algoritmen för att skapa kompakta grottsystem är det 

intressant att se hur strukturen är i de olika algoritmerna. Medan BSP har bäst kompakthet 

har den även väldigt strukturerat korridorbaserat utseende, Shortest Path har väldigt 

slumpmässigt utseende och Cellular Automata får väldigt grottlikt utseende. Detta är viktigt 

att notera när någon av algoritmerna ska användas i praktiskt syfte då kompaktheten inte är 

det enda som är av relevans i alla fall. 

Huvudanledningen för arbetet är att tillåta spelskapare att spara tid och därmed resurser, 

någonting som tas upp i A Survey of Procedural Content Generation Techniques Suitable to 

Game Development (Carli et al., 2011) och fortsätter vara en viktig anledning till att 

undersöka all möjlig information om olika PCG metoder. Genom att presentera tydliga 

resultat av de olika metoderna samt beskriva progressionen kan informationen användas för 

att i förväg identifiera potentiella problem samt fördelar med alla algoritmer och slippa att 

implementera alla av dem för att hitta den mest passande.  

Procedural Generation of Dungeons (van der Linden, Lopes and Bidarra, 2014) tar även upp 

väldigt viktiga punkter i hur ett grottsystem kan utvärderas samt talar om att det är viktigt 

att undersöka bangenerering för att bringa in PCG i spelutveckling i helhet. Dessutom 

beskriver de för- och nackdelar med olika algoritmer vilket är värt att ha i åtanke när dessa 

ska undersökas. 

Nackdelarna med metoden som använts är att poängsystemet som lagts upp inte är använt 

tidigare vilket betyder att det kan finnas mer effektiva metoder att lösa problemet samt att 

mätningen av kompakthet kan vara ineffektiv eftersom det inte finns några garantier att det 
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är ett rättvist poängsystem, av denna anledning är metoden tydligt beskriven för att visa 

exakt hur utvärderingen fungerar så att det kan ses exakt vad poängen innebär. 

En viktig poäng att räkna med är att start- och slutpunkten för Shortest Path är slumpad 

vilket kan ge en annorlunda formad bana än en implementation av algoritmen som har 

förbestämda punkter för starten samt att både Cellular Automata har en variabel för 

överlevnad av celler som kan ändra resultatet och att Binary Space Partitioning kan ändra 

max- och minimumstorleken på löv och rum vilket kan ge annorlunda resultat. För att ge en 

så rättvis bedömning som möjligt har dessa värden ändrats till att vara lika de resultat som 

presenterats i artiklarna som beskrivit implementationen av metoderna. 

Fördelarna med implementationen är att alla värdena som påverkar hur banorna ser ut är 

tydliga i sina namn i koden vilket gör att ändringar till dessa värden är enkla nog att snabbt 

kunna ändras för att se vilken skillnad det kan bli i resultaten samt att representationen av 

banorna är likadan över alla algoritmer vilket gör det enklare att göra en objektiv 

bedömning. 

De etiska aspekterna för arbetet är i stort sett begränsade till de vetenskapsetiska 

aspekterna. För att göra arbetet så etiskt som möjligt så har klara mål skrivits för att det inte 

ska kunna uppstå några missförstånd och för att försäkra om att data inte används som mått 

på vad som är bäst för implementering i ett spel så klargörs det flera gånger att 

undersökningen endast tar fram vad som statistiskt sett är mest kompakt genererat och inte 

vilket som är mest användbart för att kunna generera bra banor speldesignsmässigt. 

Dessutom är all statistik tagen från artefakten efter att den finslipats för att inte ge utdaterad 

data. 

Jämförelsen av värden med extremfallen bortsedda finns endast på grund av de enormt 

skiljande resultaten i ett fåtal fall och inte representerar det generella resultatet. 

Anledningen till att detta behålls i graferna är på grund av att det är viktigt att visa på att 

extremfallen existerar eftersom det inte är etiskt korrekt att sålla bort oönskade resultat. På 

grund av detta inkluderas algoritmernas och utvärderingens kod i Appendix A - Grundkod 

för att resultaten ska kunna reproduceras. Genom att göra ytterligare tester hade dessa 

extremvärden även kunnat studeras för att se om dessa är ovanliga utliggare och hur ofta 

dessa extremfall produceras. 

För samhällelig nytta av arbetet hade algoritmerna bland annat kunnat användas för att 

procedurellt producera banor till ett spel som används av bland annat Alzheimerpatienter då 

nödvändigheten av att använda sitt minne har en positiv effekt för människor med 

Alzheimers (Bouchard et al., 2012). Utöver denna användning är nyttan föga användbar i 

syften annat än nöje och/eller frustration från spel där utvärderingen använts för att välja 

algoritm då utvärderingen inte ger information som hjälper i många sammanhang. 

Nackdelarna med arbetet är begränsade till de negativa aspekterna spel kan bringa, 

exempelvis spelberoende (Young, 2009) vilket kan ha dåliga influenser för de som fastnar i 

spel. 

För ytterligare nytta så hade arbetet kunnat användas för att generera banor för simuleringar 

av olika typer, exempelvis brandövningssimuleringar och liknande där varierande mängder 

av områden skulle vara till stor nytta. Bland annat hade det kunnat användas för att simulera 

skogsbränder (Karafyllidis and Thanailakis, 1997). 
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6.3 Framtida arbete 

För framtida arbete hade flertalet valmöjligheter uppstått. Antingen hade algoritmerna 

kunnat optimeras ytterligare och studien kunde utvecklats och tittat på fler punkter eller så 

hade dessa algoritmer kunnat implementeras i ett spel för att jämföra hur bra dessa banor 

fungerar i kontexten av en spelbar produkt. Ifall arbetet skulle användas praktiskt så kunde 

resultaten användas för att bestämma vilken typ av genereringsalgoritm som bäst fungerar 

för en viss typ av spel.  

Hade studien fortsatt så hade tester kunnat utföras genom att bland annat låta speldesigners 

utvärdera en mängd olika banor enligt vad de anser skulle fungera bäst för olika typer av spel 

då den nuvarande studien endast ger ett resultat som kan användas som riktlinje då en 

algoritm som uppfyller kriterierna för ett kompakt grottsystem inte nödvändigtvis skulle 

fungera bra i en faktisk implementation. Denna studie skulle då inte ge konkreta bevis på 

vilken som är bäst men skulle kunna kombineras med den nuvarande utvärderingen för att 

ge en tydligare bild på för- och nackdelar med de olika algoritmerna. 

En intressant sak som hade kunnat göras med mer arbete hade varit att jämföra hur bra 

resultat som dessa algoritmer haft ifall banorna som skapas varit väsentligt större och ifall en 

större mängd mätningar hade gett fler statistiskt avvikande resultat. 

Bangenerering på lång sikt hade kunnat användas för att generera enorma banor för större 

spel och genom att göra algoritmerna deterministiska så hade dessa kunnat användas på 

liknande sätt som används i spelet No Man’s Sky (Hello Games, 2016) för att kunna generera 

likadana banor endast med hjälp av samma input-parameter, exempelvis position. 

Att använda arbetet för att skapa simuleringar för både brandövningar, skogsbränder samt 

andra fall där variation är viktigt för inlärning, exempelvis erfarenhetslärande vägsökning 

för robotar är fall där procedurell bangenerering är användbart. 

En användning av Cellular Automata hade varit att använda sig av banan som skapas för att 

utgöra en slags zon för en redan existerande bana som kan ha olika effekter. Ett exempel 

hade varit att låta fiender skapas slumpvist inuti dessa zoner med en större chans att skapas 

på de celler som har högre poäng. En liknande användning hade kunnat användas för att 

skapa skogar i vilka mängden träd som skapas per cell beror på vilken poäng cellen har. 

Algoritmerna som använts för att skapa banorna hade kunnat anpassas för att skapa 3D-

banor istället för 2D-banor vilket hade möjliggjort att dessa kan användas för en bredare 

mängd fall. Exempelvis hade banor kunnat skapas för 3D-spel, simuleringar av byggnader 

och faktiska grottsystem som leder ut till öppna områden. 
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Appendix A -  Grundkod 

EvaluationAlgorithm.cs 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class EvaluationAlgorithm : MonoBehaviour { 

    int MaxDepth = 6; 

 

    public int EvaluateDungeon(int[,] inpGrid) 

    { 

        int val = 0; 

 

        int[,] Flood = new int[inpGrid.GetUpperBound(0), 

inpGrid.GetUpperBound(1)]; 

 

        for (int i = 0; i < inpGrid.GetUpperBound(0); i++ ) 

        { 

            for(int j = 0; j < inpGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                Flood[i, j] = inpGrid[i, j]; 

            } 

        } 

 

 

        for (int i = 0; i < inpGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < inpGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                Flood[i,j] = FF(inpGrid, new Point(i,j), 1); 

            } 

        } 

 

        for (int i = 0; i < inpGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < inpGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                inpGrid[i, j] = Flood[i, j]; 

            } 

        } 

        val = CalculateValue(Flood); 

        return val; 

    } 

 

    int FF(int[,] inpGrid, Point p, int Depth) 

    { 

        int dist = 0; 

        Depth++; 

        if (inpGrid[p.x, p.y] == 0) return 0; 

        if(Depth <= MaxDepth) 
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        { 

            int N = 0; 

            int S = 0; 

            int W = 0; 

            int E = 0; 

            Point North = new Point(p.x, p.y + 1); 

            Point South = new Point(p.x, p.y - 1); 

            Point West = new Point(p.x - 1, p.y); 

            Point East = new Point(p.x + 1, p.y); 

 

            if (North.y < inpGrid.GetUpperBound(1)) 

            { 

                N = GetClosest(inpGrid, North, Depth); 

            } 

            if (South.y > 0) 

            { 

                S = GetClosest(inpGrid, South, Depth); 

            } 

            if (West.x > 0) 

            { 

                W = GetClosest(inpGrid, West, Depth); 

            } 

            if (East.x < inpGrid.GetUpperBound(0)) 

            { 

                E = GetClosest(inpGrid, East, Depth); 

            } 

 

 

            dist = N; 

            if (S < dist) dist = S; 

            if (W < dist) dist = W; 

            if (E < dist) dist = E; 

 

            dist += 1; 

            return dist; 

        } 

        return MaxDepth -1; 

    } 

 

    public int GetUnused(int[,] inpGrid) 

    { 

        int unused = 0; 

        for(int i = 0; i < inpGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for(int j = 0; j < inpGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                if (inpGrid[i, j] == 0) unused++; 

            } 

        } 

        return unused; 

    } 
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    int GetClosest(int[,] inpGrid, Point p, int Depth) 

    { 

        int val = 0; 

         

        val = FF(inpGrid, p, Depth); 

 

 

        return val; 

    } 

 

    int CalculateValue(int[,] inpGrid) 

    { 

        int val = 0; 

 

        for (int i = 0; i < inpGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < inpGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                val += inpGrid[i, j]; 

            } 

        } 

        return val; 

    } 

} 

BSP.cs 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

 

 

class Node 

{ 

    public int x, y, width, height; 

    public Node Left, Right; 

    public Room room; 

 

    public List<Room> CorridorList = new List<Room>(); 

    public int MINIMUM_NODE_SIZE = 8; 

 

 

    public Node(int X, int Y, int Width, int Height) 

    { 

        this.x = X; 

        this.y = Y; 

        this.width = Width; 

        this.height = Height; 

        Left = null; 

        Right = null; 

    } 
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    //Split the node into 2 child-nodes 

    public bool Split() 

    { 

        if (Left != null || Right != null) return false; 

 

        bool splitHorizontal = Random.value > 0.5f; 

        if ((width > height) && (width / height) >= 1.25f) splitHorizontal = 

false; 

        else if ((height > width) && (height / width) >= 1.25f) splitHorizontal = 

true; 

        int max; 

 

        if (splitHorizontal) max = height - MINIMUM_NODE_SIZE; 

        else max = width - MINIMUM_NODE_SIZE; 

 

        if (max <= MINIMUM_NODE_SIZE) return false; 

 

        int split = Random.Range(MINIMUM_NODE_SIZE, max); 

        if (splitHorizontal) 

        { 

            Left = new Node(x, y, width, split); 

            Right = new Node(x, y + split, width, height - split); 

        } 

        else 

        { 

            Left = new Node(x, y, split, height); 

            Right = new Node(x + split, y, width - split, height); 

        } 

        return true; 

    } 

 

    public void CreateRoom() 

    { 

        if (Left != null || Right != null) 

        { 

             

            // this leaf has been split, so go into the children leafs 

            if (Left != null) 

            { 

                Left.CreateRoom(); 

            } 

            if (Right != null) 

            { 

                Right.CreateRoom(); 

            } 

 

            // if there are both left and right children in this Leaf, create a 

hallway between them 

            if (Left.GetRoom() != null && Right.GetRoom() != null) 

            { 



 V 

                CreateCorridor(Left.GetRoom(), Right.GetRoom()); 

            } 

             

        } 

        else 

        { 

            Point roomSize; 

            Point roomPos; 

            roomSize = new Point(Random.Range(3, width - 2), Random.Range(3, 

height - 2)); 

            roomPos = new Point(Random.Range(1, width - roomSize.x - 1), 

Random.Range(1, height - roomSize.y - 1)); 

            room = new Room(x + roomPos.x, y + roomPos.y, roomSize.x, roomSize.y); 

        } 

    } 

 

    public Room GetRoom() 

    { 

        if (room != null) 

        { 

            return room; 

        } 

        else 

        { 

            Room lRoom = null; 

            Room rRoom = null; 

            if(Left != null) 

            { 

                lRoom = Left.GetRoom(); 

            } 

            if(Right != null) 

            { 

                rRoom = Right.GetRoom(); 

            } 

            if(lRoom == null && rRoom == null) 

            { 

                return null; 

            } 

            else if(lRoom == null) 

            { 

                return rRoom; 

            } 

            else if(rRoom == null) 

            { 

                return lRoom; 

            } 

            else if(Random.value > 0.5f) 

            { 

                return lRoom; 

            } 

            else 
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            { 

                return rRoom; 

            } 

        } 

    } 

    public void CreateCorridor(Room Left, Room Right) 

    { 

 

        List<Room> corridors = new List<Room>(); 

        int offSet = 3; 

        Point point1 = new Point(Random.Range(Left.left + offSet, Left.right - 

offSet), Random.Range(Left.bottom + offSet, Left.top - offSet)); 

        Point point2 = new Point(Random.Range(Right.left + offSet, Right.right - 

offSet), Random.Range(Right.bottom + offSet, Right.top - offSet)); 

   

        int w = point2.x - point1.x; 

        int h = point2.y - point1.y; 

 

        if (w< 0) 

        { 

            if (h< 0) 

            { 

                if (Random.value < 0.5f) 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point1.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point2.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

                else 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point2.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point2.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

            } 

            else if (h > 0) 

            { 

                if (Random.value < 0.5f) 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point1.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point1.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

                else 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point2.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 
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                    corridors.Add(new Room(point1.x, point1.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                corridors.Add(new Room(point2.x, point2.y, (int)Mathf.Abs(w) + 1, 

1)); 

            } 

        } 

        else if (w > 0) 

        { 

            if (h< 0) 

            { 

                if (Random.value < 0.5f) 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point2.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point2.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

                else 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point1.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point2.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

            } 

            else if (h > 0) 

            { 

                if (Random.value < 0.5f) 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point1.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point2.x, point1.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

                else 

                { 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point2.y, (int)Mathf.Abs(w) + 

1, 1)); 

                    corridors.Add(new Room(point1.x, point1.y, 1, 

(int)Mathf.Abs(h) + 1)); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                corridors.Add(new Room(point1.x, point1.y, (int)Mathf.Abs(w) + 1, 

1)); 

            } 
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        } 

        else 

        { 

            if (h< 0) 

            { 

                corridors.Add(new Room(point2.x, point2.y, 1, (int)Mathf.Abs(h) + 

1)); 

            } 

            else if (h > 0) 

            { 

                corridors.Add(new Room(point1.x, point1.y, 1, (int)Mathf.Abs(h) + 

1)); 

            } 

        } 

         

        CorridorList = corridors; 

         

 

    } 

 

     

    public void DrawNode() 

    { 

        Debug.DrawLine(new Vector2(x, y), new Vector2(x + width, y), Color.red); 

        Debug.DrawLine(new Vector2(x, y + height), new Vector2(x + width, y + 

height), Color.red); 

        Debug.DrawLine(new Vector2(x, y), new Vector2(x, y + height), Color.red); 

        Debug.DrawLine(new Vector2(x + width, y), new Vector2(x + width, y + 

height), Color.red); 

    } 

} 

 

class BinaryTree 

{ 

    public Node root; 

    public List<Node> NodeList = new List<Node>(); 

    public List<Room> RoomList = new List<Room>(); 

    public List<Room> CorridorList = new List<Room>(); 

    public int MAX_NODE_SIZE = 16; 

 

    public BinaryTree(int x, int y, int width, int height) 

    { 

        root = new Node(x, y, width, height); 

        NodeList.Add(root); 

    } 

 

    public int[,] PopulateGrid(int[,] grid) 

    { 

        foreach(Node n in NodeList) 

        { 

            if(n.GetRoom() != null) 
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            { 

                RoomList.Add(n.GetRoom()); 

            } 

            if(n.CorridorList.Count > 0) 

            { 

                foreach(Room r in n.CorridorList) 

                { 

                    CorridorList.Add(r); 

                } 

            } 

        } 

        foreach(Room r in RoomList) 

        { 

            grid = r.RoomToGrid(grid); 

        } 

        foreach (Room c in CorridorList) 

        { 

            grid = c.RoomToGrid(grid); 

        } 

 

        return grid; 

    } 

 

 

    public void NodeSplit() 

    { 

        bool isSplit = true; 

        while (isSplit) 

        { 

            isSplit = false; 

            for (int i = 0; i < NodeList.Count; i++) 

            { 

                if (NodeList[i].Left == null && NodeList[i].Right == null) 

                { 

                    if (NodeList[i].width > MAX_NODE_SIZE || NodeList[i].height > 

MAX_NODE_SIZE || Random.value > 0.25f) 

                    { 

                        if (NodeList[i].Split()) 

                        { 

                            NodeList.Add(NodeList[i].Left); 

                            NodeList.Add(NodeList[i].Right); 

                            isSplit = true; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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public class BSP : DungeonGenerator 

{ 

     

    BinaryTree Tree; 

     

    Room PickARoom(List<Node> NodeList, Room Forbidden) 

    { 

 

        Room s = Tree.NodeList[Random.Range(0, Tree.NodeList.Count)].GetRoom(); 

        while (s == Forbidden) 

        { 

            s = Tree.NodeList[Random.Range(0, Tree.NodeList.Count)].GetRoom(); 

        } 

        return s; 

    } 

    Room PickARoom(List<Node> NodeList) 

    { 

        Room s = Tree.NodeList[Random.Range(0, Tree.NodeList.Count - 

1)].GetRoom(); 

        return s; 

    } 

 

    public int GetMinimumNodeSize() 

    { 

        return Tree.root.MINIMUM_NODE_SIZE; 

    } 

 

    public int GetMaximumNodeSize() 

    { 

        return Tree.MAX_NODE_SIZE; 

    } 

 

 

    protected override void GenerateGrid(int[,] outGrid, string seed) 

    { 

        int[,] tempGrid = outGrid; 

        Tree = new BinaryTree(0, 0, outGrid.GetUpperBound(0) + 1, 

outGrid.GetUpperBound(1) + 1); 

        Tree.NodeSplit(); 

         

        Tree.NodeList[0].CreateRoom(); 

 

        Room StartRoom = PickARoom(Tree.NodeList); 

        Room EndRoom = PickARoom(Tree.NodeList, StartRoom); 

        Start = new Point(StartRoom.x, StartRoom.y); 

        End = new Point(EndRoom.x, EndRoom.y); 

 

        outGrid = Tree.PopulateGrid(outGrid); 

        outGrid = tempGrid; 

    } 

} 
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ShortestPath.cs 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

 

public class ShortestPath : DungeonGenerator 

{ 

    public int MaxSize = 8; 

    public int MinSize = 3; 

    public int MaxWeight = 5; 

    public int RandomPercentage = 25; 

 

    List<Room> RoomList = new List<Room>(); 

 

    Room StartRoom, EndRoom; 

 

 

    bool GetNeighbors(int[,] outGrid, Point p, List<Point> PointList, List<Point> 

tList) 

    { 

        return false; 

    } 

 

    bool CheckIfConnected(int[,] inpGrid, Point p) 

    { 

        return false; 

    } 

 

    Room ResizeToFit(int[,] outGrid,Room r) 

    { 

        for (int j = 0; j < MaxSize; j++) 

        { 

            for (int i = r.width; i > 0; i--) 

            { 

                if (outGrid[r.x + i - 1, r.y] != 0) 

                { 

                    r.width--; 

                    break; 

                } 

            } 

            for (int i = r.height; i > 0; i--) 

            { 

                if (outGrid[r.x, r.y + i - 1] != 0) 

                { 

                    r.height--; 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

        return r; 
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    } 

     

    int[,] CreateRandomWeightedRoom(int[,] outGrid, int x, int y) 

    { 

        Room r = new Room(x, y, (int)Random.Range(MinSize, MaxSize+1), 

(int)Random.Range(MinSize, MaxSize+1)); 

        if (r.x + r.width > outGrid.GetUpperBound(0)-1) 

        { 

            r.width = outGrid.GetUpperBound(0)+1 - r.x; 

        } 

        if (r.y + r.height > outGrid.GetUpperBound(1)-1) 

        { 

            r.height = outGrid.GetUpperBound(1)+1 - r.y; 

        } 

        r = ResizeToFit(outGrid, r); 

        RoomList.Add(r); 

 

        outGrid = r.RoomToGrid(outGrid, (int)Random.Range(1, MaxWeight+1)); 

        return outGrid; 

    } 

 

    void FillGrid(int[,] outGrid) 

    { 

        for (int i = 0; i < outGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < outGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                if(outGrid[i,j] == 0) 

                { 

                    outGrid = CreateRandomWeightedRoom(outGrid, i, j); 

                } 

            } 

        } 

         

    } 

 

    string CheckForUnchecked(int[,] outGrid) 

    { 

        string r = "Unchecked: "; 

 

        for (int i = 0; i < outGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < outGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                if (outGrid[i, j] == 0) 

                { 

                    r += "(" + i + ", " + j + ") "; 

                } 

            } 

        } 

        return r; 
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    } 

 

    public Room ChooseRoomRandomly(int[,] outGrid) 

    { 

        int offset = 0; 

        int x = Random.Range(offset, outGrid.GetUpperBound(0) - offset); 

        int y = Random.Range(offset, outGrid.GetUpperBound(1) - offset); 

        return GetRoomFromGrid(outGrid, x, y); 

    } 

 

    void PlaceStartEnd(int[,] outGrid) 

    { 

        StartRoom = ChooseRoomRandomly(outGrid); 

        EndRoom = ChooseRoomRandomly(outGrid); 

    } 

    Room GetRoomFromGrid(int[,] outGrid, int x, int y) 

    { 

        foreach (Room r in RoomList) 

        { 

            if (x >= r.x && x < r.x + r.width && y >= r.y && y < r.y + r.height) 

            { 

                return r; 

            } 

        } 

        return null; 

    } 

 

    int[,] ZeroGrid(int[,] InpGrid) 

    { 

        for (int i = 0; i <= InpGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j <= InpGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                InpGrid[i, j] = 0; 

            } 

        } 

        return InpGrid; 

    } 

 

    void AStarPruning(int[,] outGrid) 

    { 

        AStar Star = new AStar(); 

        Point sP = new Point(StartRoom.x, StartRoom.y); 

        Point eP = new Point(EndRoom.x, EndRoom.y); 

 

        List<StarNode> AStarPath = Star.GoAStar(sP, eP, outGrid, true); 

        List<Room> AStarRooms = new List<Room>(); 

 

        //Get all rooms from the path generated by A* 

        foreach (StarNode n in AStarPath) 

        { 
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            GetRoomFromGrid(outGrid, n.P.x, n.P.y).Checked = true; 

            if(!AStarRooms.Contains(GetRoomFromGrid(outGrid, n.P.x, n.P.y))) 

            { 

                AStarRooms.Add(GetRoomFromGrid(outGrid, n.P.x, n.P.y)); 

            } 

        } 

        foreach(Room r in AStarRooms) 

        { 

            r.Checked = true; 

        } 

        outGrid = ZeroGrid(outGrid); 

 

        foreach (Room r in RoomList) 

        { 

            if(!r.Checked) 

            { 

                if (Random.Range(0, 100) < RandomPercentage) r.Checked = true; 

            } 

            if(r.Checked) 

            { 

                for (int i = r.x; i < r.x + r.width; i++) 

                { 

                    for (int j = r.y; j < r.y + r.height; j++) 

                    { 

                        outGrid[i, j] = 1; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        FloodFill FF = new FloodFill(); 

        FF.StartFlood(outGrid, Start); 

    } 

 

    protected override void GenerateGrid(int[,] outGrid, string seed) 

    { 

        int[,] tempGrid = outGrid; 

        RoomList.Clear(); 

        FillGrid(outGrid); 

        PlaceStartEnd(outGrid); 

        Start = new Point(StartRoom.x, StartRoom.y); 

        End = new Point(EndRoom.x, EndRoom.y); 

        AStarPruning(outGrid); 

 

        outGrid = tempGrid; 

    } 

} 

CellularAutomata.cs 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 
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public class CellularAutomata : DungeonGenerator 

{ 

    int FillPercentage = 55; 

 

    int GetNeighboringWalls(int[,] outGrid, int x, int y, int stretch) 

    { 

        int Neighbors = 0; 

        for (int i = x-stretch; i <= x+stretch; i++) 

        { 

            for (int j = y-stretch; j <= y+stretch; j++) 

            { 

                if (!(i == x && j == y)) 

                { 

                    if (i >= 0 && j >= 0 && i <= outGrid.GetUpperBound(0) && j <= 

outGrid.GetUpperBound(1)) 

                    { 

                        if (outGrid[i, j] == 0) Neighbors++; 

                    } 

                    else //Out of bounds counts as a wall 

                    { 

                        Neighbors++; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

            return Neighbors; 

    } 

 

    void GenerateCave(int[,] outGrid) 

    { 

        for (int i = 0; i <= outGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for (int j = 0; j <= outGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                outGrid[i, j] = FourFiveRule(outGrid, i , j); 

            } 

        } 

    } 

 

    int FourFiveRule(int[,] outGrid, int x, int y) 

    { 

        int Adjacent = GetNeighboringWalls(outGrid, x, y, 1); 

        if(outGrid[x,y] == 0) 

        { 

            if(Adjacent >= 4) return 0; 

            else if(Adjacent < 2) return 1; 

        } 

        else 

        { 

            if(Adjacent >= 5) return 0; 

        } 
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        return 1; 

    } 

 

    void RandomFillMap(int[,] outGrid) 

    { 

        for(int i = 0; i <= outGrid.GetUpperBound(0); i++) 

        { 

            for(int j = 0; j <= outGrid.GetUpperBound(1); j++) 

            { 

                if(i == 0 || j == 0 || i == outGrid.GetUpperBound(0)|| j == 

outGrid.GetUpperBound(1)) 

                { 

                    outGrid[i, j] = 0; 

                } 

                else 

                { 

                    if (Random.value >= (float)FillPercentage / 100) 

                    { 

                        outGrid[i, j] = 0; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        outGrid[i, j] = 1; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    Point GetUnoccupiedPoint(int[,] inpGrid) 

    { 

        Point p = new Point(Random.Range(0, inpGrid.GetUpperBound(0)), 

Random.Range(0, inpGrid.GetUpperBound(1))); 

 

        while(inpGrid[p.x,p.y] == 0) 

        { 

            p = new Point(Random.Range(0, inpGrid.GetUpperBound(0)), 

Random.Range(0, inpGrid.GetUpperBound(1))); 

        } 

 

        return p; 

    } 

 

    protected override void GenerateGrid(int[,] outGrid, string seed) 

    { 

        int[,] tempGrid = outGrid; 

        RandomFillMap(outGrid); 

        GenerateCave(outGrid); 

        FloodFill f = new FloodFill(); 

        Start = GetUnoccupiedPoint(outGrid); 
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        f.StartFlood(outGrid, Start); 

        End = GetUnoccupiedPoint(outGrid); 

        outGrid = tempGrid; 

    } 

} 


