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Sammanfattning 
Målet med studien var att undersöka skalning av tidsåtgång och minnesanvändning utifrån 

tre stycken algoritmer som procedurellt genererar banor. De algoritmerna som används är 

Binary Space Partitioning (BSP), Shortest Path (SP) och Delaunay Triangulation (DT). 

Skalningen utvärderas genom att se hur tidsåtgången och minnesanvändningen påverkas då 

algoritmerna ska hantera större banor. 

Värdena för tid och minne sammanställdes sedan för att avgöra hur de skalade, till vilken 

grad de var användbara och vilken av algoritmerna som presterade bäst. Utvärderingen 

visade att BSP presterade bäst i båda kategorierna med relativt jämna värden. SP hade 

generellt väldigt spretiga tidsvärden. DT var långsammast av de tre algoritmerna i avseende 

på tid men presterade bättre än SP när det kom till minnesanvändning. 

Skalning av minne visade sig vara ett mindre problem än förväntat vilket inte är något 

problem för plattformar som inte är begränsade inbäddade system, exempelvis 

mikroprocessorer. Framtida studier hade kunnat testa andra algoritmer. 

 

Nyckelord: Procedural Content Generation, Scalability, Algorithm 
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1 Introduktion 

 
Genom spelhistoriens gång har kravet på spelinnehåll blivit allt större i form av fler banor, 

vapen och uppdrag för att nämna några exempel. Då det är väldigt resurskrävande att skapa 

mycket spelinnehåll har man som lösning till detta problem arbetat fram olika metoder för 

att automatiskt generera olika sorters spelinnehåll och därigenom minska belastningen för 

exempelvis speldesigners och grafiker. Dessa metoder eller algoritmer går under 

samlingsnamnet Procedural Content Generation eller PCG. PCG löser även problem som att 

minimera spelstorleken genom att låta grafik eller ljud genereras under körning, vilket har 

stor användning inom spelindustrin för plattformar där lagringsutrymme är relativt 

begränsat som till exempel konsoler eller mobiler.  

Populariteten har ökat för mindre spelstudios och indie-utvecklare att utnyttja PCG och dess 

förmåga att generera praktiskt taget oändligt med varierade banor vilket i sin tur har öppnat 

upp möjligheten att inkludera mer spelinnehåll än som skulle ha varit möjligt om de 

skapades för hand. Några exempel på sådana spel är Binding of Isaac (McMillen och Himsl, 

2011), Risk of Rain (Hoop Games 2013) och Torchlight II (Runic Games, 2012) vilka 

utnyttjar PCG för att öka mängden spelinnehåll och minska arbetsbelastningen för 

spelstudion. 

PCG är dock inte begränsat till enbart indie-utvecklare utan har även använts i många 

trippel-A spel såsom GTA 5 (Rockstar Games, 2015), Diablo II (Blizzard North, 2000), Path 

of Exile (Grinding Gear Games, 2013) och Fallout 4 (Bethesda Softworks, 2015). GTA 5 

använder det främst i syftet av att spara utrymme för texturer och ljud, Diablo II för föremål 

och ban-layout, Path of Exile förlitar sig på PCG vid bangenerering av ”Dungeons” och 

Fallout 4 för uppdrag och dynamiska händelser under spelets gång. 

Arbetets syfte var att utvärdera tre olika algoritmers lämplighet för skalning då väldigt stora 

banor behöver genereras. Detta eftersom att behovet av allt större banor blir mer vanligt i 

spel. Arbetet är en fortsättning på Jesper Evertssons arbete (2014) i vilket han undersökte 

PCG-algoritmer och deras applikation för bangenerering i spel. 

Algoritmernas skalbarhet utvärderades utifrån tidseffektivitet och minnesanvändning. 

Tidseffektiviteteten för algoritmerna mäts genom att använda datorns inbyggda klocka från 

början av genereringen tills det att den genererat banan klart. Minnesanvändning mäts 

genom att spara information av alla allokeringar som görs under algoritmens körning. 

Skalningen mäts genom att jämföra resultaten av tidseffektivitet och minnesanvändning 

utifrån flertal olika banor som ökar i storlek. Noterbart är att algoritmerna har 

implementerats på sådant sätt att de alltid garanterar att alla rum är anslutna, vilket i sin tur 

garanterar att banan går att ta sig igenom. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel ämnar att ge en översikt av PCG och dess användningsområden samt några av 

de vanligaste begrepp som är relevanta för arbetet. Gradvis flyttas fokusområdet från 

generell PCG till arbetets fokus, vilket är bangenerering, skalning och de algoritmer som 

kommer evalueras. 

2.1 Procedurell generering av spelinnehåll 

Procedural Content Generation eller PCG, som är förkortningen, är ett samlingsnamn för 

algoritmer eller tekniker ämnade att automatiskt generera spelinnehåll. PCG syftar på alla 

delar av spelinnehåll bortsett från spelmotorn och icke spelbara karaktärer, vars beteenden 

oftast hamnar inom artificiell intelligens. Några exempel på innehåll som faller under PCG-

kategorin är vapen/föremål, banor, dialoger, uppdrag, utseende för fiender, miljöer och 

terräng. PCG går även använda för mycket annat, exempelvis SpeedTree for Games 

(Interactive Data, 2015), ett program som används för att automatiskt generera träd, buskar 

och miljöer tillsammans med deras animationer. Programmet har blivit populärt att använda 

när man designar open-world spel vilka kräver väldigt stora miljöer (Hendrikx et al., 2013). 

Som resultat kan designers, grafiker och animatörer lägga sin tid på andra områden och på 

så sätt spara både tid och pengar. 

Spelet Rogue (Arnold, Toy & Wichman, 1980), är ett känt spel som tidigt tillämpade PCG 

och är ett bra exempel på hur spel kan utnyttja PCG för att generera till synes oändligt med 

varierande banor eller ”Dungeons” som de även kallas. Dungeon syftar till en banstruktur 

likt katakomber, fängelsehålor och liknande labyrint- artade miljöer. PCG har fått större 

popularitet de senaste åren för dess förmåga att expandera miljöer som annars inte hade 

varit möjliga att lagra. Ett exempel på detta är No Mans Sky (Hello Games, n.d) som 

använder sig av PCG för att generera ett, i praktiken, oändligt universum med galaxer, 

stjärnor, planeter och deras associerade miljö. Genom att enbart spara den bit av 

information som krävs för att generera galaxen kan man drastiskt reducera 

minnesanvändningen (Game Informer, 2014). 

PCG erbjuder möjligheten att generera till synes oändligt med spelinnehåll, något som skulle 

kunna vara möjligt i framtiden med konstanta uppdateringar. Även tidsåtgång och 

minnesanvändning kan reduceras, vilket tillåter en stor mängd av innehåll utan att drastiskt 

öka storleken på spelet, vilket är högst önskvärt, speciellt till mobila enheter eller konsoler 

på grund utav deras begränsade lagringsutrymme (Togelius et al., 2011). 
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2.1.1 Online vs offline 

Online och offline är två begrepp som beskriver hur genereringen är kopplad till produkten 

eller i det här fallet spelet. När man pratar om en PCG-algoritm som genererar online syftar 

detta på att algoritmen används under körning på något sätt. Ett exempel på detta är 

algoritmen som genererar världar till Don’t Starve (Klei Entertainment, 2013). Denna 

betraktas att vara online, då den genererar en bana varje gång man startar en ny 

spelomgång. Offline däremot handlar om att algoritmen genereras utanför produkten eller 

inte som en aktiv del av produktens körning. Detta kan exempelvis vara ett verktyg som 

spelutvecklare använder sig av för att generera ett antal banor för att sedan handjustera vissa 

bitar. Banorna paketeras sedan in i spelet likt traditionella spel (Togelius et al., 2011). 

Både online- och offline-generering har sina egna fördelar. Noterbart är att offlinegenerering 

alltid kan garantera att banorna som finns tillgängliga håller en viss kvalitet eller uppfyller 

kraven relevanta för utvecklarna. Onlinegenerering garanterar inte detta på något vis utan 

utvecklarna får utforma algoritmen på sådant sätt att de nödvändigaste kraven för 

programmet uppfylls och de eftertraktade kraven har hög chans att vara närvarande. 

Offlinegenerering har generellt inte lika höga krav på algoritmen vid exempelvis 

tidseffektivitet, minnesanvändning eller kvalitet då den kureras innan den når användaren. 

Onlinegenereringen har dock fördelen att användaren alltid har tillgång till en stor uppsjö av 

banor oavsett utvecklarnas närvaro eller uppdateringar som lägger till fler banor. 

2.1.2 Stokastisk och deterministisk generering 

När man talar om stokastiska eller deterministiska PCG-algoritmer syftar man på hur 

algoritmen tillämpar slumptal. En deterministisk algoritm, givet att den får samma 

inparametrar, genererar alltid exakt samma bana. En stokastisk algoritm nyttjar slumptal, 

oftast på ett sätt oberoende av inparametrarna. Varje gång en stokastisk algoritm exekverar, 

även med samma inparametrar, kommer banan som genereras variera. 

Deterministiska algoritmer används sällan inom bangenerering, de ses ofta som 

komprimeringsalgoritmer och tillämpas inom exempelvis procedurellt ljud eller 

texturgenerering för spel. Detta innebär såklart inte att bangenereringsalgoritmer inte kan 

vara deterministiska. Det är högst användbart om man vill att algoritmen ska producera 

samma innehåll över flera plattformar (Togelius et al., 2011). Ett exempel på detta är Elite 

(Acornsoft, 1984), som använder sig av en deterministisk algoritm för att generera hela 

universumet (Togelius et al., 2011). I detta avseende används algoritmen precis som en 

kompressionsalgoritm. Parametrarna är desamma och producerar alltid samma resultat. 

Lagringen av planeterna kan representeras som ett par tal och algoritmen sköter resten för 

att generera strukturen. Detta tillät utvecklarna att inkludera en stor mängd planeter i sitt 

spel med väldigt liten minnesrepresentation (Togelius et al., 2011). 
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2.1.3 Constructive vs generate-and-test 

Det är inte heller ovanligt att tala om ”constructive” eller ”generate-and-test” (Togelius et al., 

2011) inom PCG vilket är två olika metoder för att hantera ban-generering. ”constructive” 

genererar innehållet enbart en gång, oftast utifrån några regler eller krav, därefter är den 

helt klar med innehållet. ”generate-and-test” består av två mekanismer, den första genererar 

banan och den andra testar lämpligheten eller kvaliteten på banan.  I fall banan eller en del 

av banan inte når upp till ett visst mått börjar antingen algoritmen om från början eller 

genererar om den olämpliga biten. Exempel på en typ av algoritm som genererar och testar 

är någon form av evolutionär algoritm där genereringen sker iterativt tills en lämplig lösning 

funnits. Fördelen med ”generate-and-test” är dess förmåga att producera mer regelbundna 

resultat då allt material som inte håller måttet genereras om. 

2.2 Effektivitet och skalbarhet 

De två relevanta faktorerna som dokumenterar effektiviteten av en algoritm (givet att de inte 

är nätverksbaserade eller nyttjar parallellisering) är tidseffektivitet och minnesanvändning, 

ofta med någon balans mellan dessa faktorer (Bondi, 2000). Tidseffektivitet ger ett tydligt 

sätt att avgöra om algoritmen lämpar sig att användas och till vilken grad. Tidseffektivitet 

ger dock enbart en generell bild av algoritmens förmåga att prestera. En annan viktig faktor 

att ta i beräkning är minnesanvändning för att få en bättre insyn på hur algoritmen kommer 

prestera i längden. Skalbarhet är ett begrepp använt inom storskalig mjukvara (Liu, 2009) 

eller algoritmlära (Sedgewick och Wayne, 2011) som beskriver hur algoritmen presterar när 

arbetsmängden eller lämpligheten av algoritmen ökar. Program och algoritmer är oftast inte 

statiska i natur utan förändras med tiden när exempelvis nya krav ställs på lösningen. Detta 

gör det viktigt för en lösning, i detta fall en algoritm, att vara skalbar när nya krav ställs på 

algoritmen. För PCG algoritmer kan detta exempelvis vara större banor eller mer avancerade 

egenskaper. Om ett nytt krav introducerades som exempelvis drastiskt ökar tiden som krävs 

för algoritmen att slutföras kan detta skapa problem för användare som inte har särskilt 

kraftfull hårdvara, vilket i värsta fall leder till att programmet blir nästintill obrukbart för 

dessa användare. Det är därför viktigt att känna till skalbarheten av programmet eller 

algoritmen då utvecklare kan göra mer informerade beslut om kraven skulle förändras i 

framtiden. 

Minnesanvändningen av en algoritm kan vara användbar information att ha när PCG-

algoritmen implementerat i ett spel ska användas på många spridda plattformar såsom 

inbäddade system där den dynamiska minnesallokeringen kan vara mer kostsam eller 

begränsad (Ramakrishna et al., 2008). En låg minnesförbrukning kan förhindra saker som 

fragmentering av minne vilket i sin tur kan leda till mindre risk för prestandaproblem. Det är 

därför viktigt att inte enbart ha information utifrån algoritmens tidseffektivitet utan även 

minnesanvändning, då dessa är starkt kopplade till varandra (Bondi, 2000). Vilket bidrar till 

en tydligare bild över hur lösningen skalar för framtida plattformar eller krav. 
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2.3 Ban-/labyrint-generering 

2.3.1 Binary Space Partitioning 

Binary Space Partitioning (BSP) är en algoritm som rekursivt delar upp en yta horisontellt 

eller vertikalt i rektangulära former (Fuchs, Kedem och Naylor, 1980). Genom att dela upp 

banan eller ytan på detta sätt kan ett binärt träd byggas upp där varje nod representerar en 

del av den totala ytan (vilket blir mindre djupare ner i trädet). När trädet är helt uppbyggt 

kan rummen placeras i lövnoderna. Slutligen itereras det binära trädet från lövnoderna och 

uppåt. För varje nod som har undernoder kan en korridor placeras som kopplar samman 

rummen. Rogue (Arnold, Toy & Wichman, 1980) är ett bra exempel på ett spel som 

använder sig utav BSP-algoritmen. Genom att inte göra uppdelning av ytan i mindre bitar än 

det minsta rummet kan man garantera att alla rum blir sammankopplade (Liapis, Shaker & 

Togelius, 2013). I Figur 1 kan man se uppdelningen samt korridorskopplingen mellan 

noderna upp till rotnoden. De streckade linjerna representerar de indelade lövnoderna, 

svarta streck representerar nyligen formade korridorer och de mörkgrå områdena är de 

tillhörande rummet för lövnoden. 

 

Figur 1 Uppdelning av ytan, rumsplacering samt ihopkoppling av noderna. 
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2.3.2 Shortest Path 

Shortest Path (SP) är en algoritm som används i spelet Path of Exile (Grinding Gear Games, 

2011) vilket nyttjar en heuristisk sökteknik som exempelvis A* (Hart, Nilsson och Raphael, 

1968) eller Dijkstras algoritm (Dijkstra, 1959). Söktekniken används för att hitta den 

kortaste vägen mellan två punkter, vilka i detta fall representerar rum. SP-algoritmen 

fungerar på sådant sätt att den fyller hela banans yta med slumpmässigt genererade rum 

utifrån en given rumsuppsättning tills det att alla celler är ockuperade och inget tomt 

utrymme existerar. En cell i detta fall representerar det absolut minsta rummet inom 

uppsättningen snarare än det underliggande rutnätet även om de kan vara av samma storlek. 

Kravet på rumsstorleken är att alla rum är multipler av det minsta rummet inom 

rumsuppsättningen. Detta för att garantera att hela ytan kan täckas av rum. När ytan är helt 

täckt tilldelas varje cell en slumpad vikt, som sedan används för att generera en väg mellan 

två utvalda rum som agerar start och mål för den heuristiska sökningen. När alla celler har 

vikter och två rum har valts kan sökningen hitta den kortaste vägen mellan dessa rum. Varje 

rum som korsar den genererade vägen blir en del av den slutgiltiga banan och algoritmen är 

klar (Evertsson, 2014). I Figur 2 nedan visas en färgkodad bild av en fylld bana. Varje cell är 

lika stor som det minsta rummet, vilket i detta fall är de mörkblå kvadraterna. Varje typ av 

färg representerar ett specifikt rum från en rumsuppsättning, dessa kan vara roterade 90-

grader vilket kan observeras från de röda rummen i figuren. 

 

Figur 2 Shortest Path fyllning av rum inom rutnätet. 
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2.3.3 Delaunay Triangulation 

Delaunay Triangulation (DT) är en rumsbaserad PCG-algoritm som togs fram för spelet 

TinyKeep (Phigames, 2014) och är baserad på den matematiska algoritmen med samma 

namn (Lee och Schachter, 1980). Algoritmen börjar med att den genererar och distribuerar 

ut ett antal rum utifrån en cirkel med origo i banans center. Efter att alla rummen har 

genererats så sprids de ut med hjälp av någon typ av separeringsteknik som exempelvis 

flockbaserad separering eller fysiska beräkningar. Detta beräknas eller simuleras tills det att 

inga av rummen överlappar varandra. När alla rum är utspridda väljs ett antal rum ut utifrån 

något kriterium. Detta kan exempelvis vara ett par rum av en viss storlek. Dessa blir 

huvudpunkterna för trianguleringen. Delaunay Trianguleringen skapar en graf som 

maximerar de minimala vinklarna mellan trianglarna som existerar mellan punkterna (Lee 

och Schachter, 1980). Detta tenderar att skapa väldigt stora grafer i form av yta på ett plan. 

Utifrån den grafen skapas ett minimalt uppspänningsträd vilket garanterar att det inte finns 

några cykler inom grafen. Vanligtvis läggs ett par kopplingar ifrån den ursprungliga grafen 

till igen för att undvika linjära banor. I TinyKeep (Phigames, 2014) läggs 15% av de borttagna 

kopplingarna tillbaka. Slutligen skapas korridorer mellan de utvalda rummen. Varje rum 

som överlappar en korridor blir en del av den slutliga banan, de rum som inte överlappar 

någon korridor blir borttagna. Rummen som blir kvar efter detta samt korridorerna utgör 

tillsammans den fullständiga banan (Gamasutra.com, 2015). Exempel på trianguleringen 

kan ses i Figur 3. De röda rektanglarna representerar de utvalda rummen. De ljusblå 

rektanglarna representerar de övriga rummen som inte blivit utvalda. Slutligen 

representeras grafen med hjälp av de gröna strecken. 

 

Figur 3 En triangulering baserat på de utvalda rummen. 
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3 Problemformulering  

PCG och Online-generering har blivit centralt för allt mer spel under de senaste åren, där 

titlar som Binding of Isaac (McMillen och Himsl, 2011), Risk of Rain (Hoop Games, 2013), 

Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013) och Nuclear Throne (Vlambeer, 2015) står som 

tydliga exempel för vikten av att procedurellt generera banor under spelets gång. Med 

växande kapacitet inom hårdvara som är tillgänglig för konsumenter blir kravet på mer och 

bättre spelinnehåll större. Detta har exempelvis märkts tydligt inom openworld spel där 

konsumenter gärna vill se stora och detaljerade världar eller RPG spel som Borderlands 2 

(Gearbox Software, 2012) eller Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) där kravet på 

föremål växer upp mot miljoner i antal, något som i princip skulle vara omöjligt för 

spelstudios att skapa för hand. 

Digital distribution av spel öppnar nya möjligheter för spelskapare att införa mer innehåll 

efter att spelet släppts, något som var väldigt ovanligt då spel var nästintill exklusivt analoga. 

Skapar man ett spel som använder sig primärt av PCG för majoriteten av spelets innehåll 

med stort fokus på återspelbarhet och har planer på att introducera mer spelinnehåll efter 

spelsläpp är det bra att veta kapaciteten av sin PCG-algoritm. Frågor som skalbarhet och 

minnesanvändning blir plötsligt ett potentiellt nytt problem. 

Inom onlinegenerering (Togelius et al., 2011) är ett av de kanske viktigaste kraven som ställs 

på en algoritm dess förmåga att generera en bana inom en rimlig tid. Vikten läggs på 

exekveringstiden utan att ta hänsyn till minnesanvändningen trots deras starka koppling till 

varandra (Bondi, 2000). Det verkar finnas en attityd att lösningen ska fungera tillräckligt bra 

utan att ta i beräkning att algoritmen kanske måste fungera på andra plattformar senare 

under utvecklingen och att dessa plattformar har sina egna begränsningar (Ramakrishna et 

al., 2008) man bör vara medveten om. Dissonansen mellan PCG-algoritmer och generell 

algoritmlära utgörs främst av PCG-algoritmers fokus på tidseffektivitet. Generell 

algoritmlära säger att vikten inte enbart ligger på tidseffektiviteten utan beror även på andra 

faktorer, exempelvis minnesanvändning (Sedgewick och Wayne, 2011). Ett bra exempel på 

detta kan vara jämförelsen av sorteringsalgoritmer där dessa egenskaper lyfts fram på grund 

av algoritmens tydliga uppgift. Utifrån de spel som nämnts är det tydligt att PCG är en 

central del då majoriteten av spelbarheten hänger på ett till synes oändligt flöde av innehåll. 

Spel är stora och komplexa program som faller inom kategorin ”storskaliga program”.  Det 

finns därför en viss vikt i att veta hur algoritmen som spelet centreras kring skalar då 

majoriteten av spelinnehållet är beroende på sagd algoritm då detta är ett stort område inom 

algoritmer (Sedgewick och Wayne, 2011) såväl som storskaliga applikationer (Liu, 2009).  

Detta arbete hade till avseende att utvärdera rumsbaserade PCG-algoritmer med avseende 

på skalbarhet inom tideffektivitet och minnesanvändning. Spel produceras till en mängd 

olika plattformar med varierande kapacitet och begränsningar, av denna anledning är det 

intressant att mäta skalningen av olika algoritmer för procedurell generering av spelinnehåll. 

Procedurell generering inom spel är ett stort område och därför är arbetet avgränsat till 

PCG-algoritmer som ämnar att skapa rumsbaserade banor. 

De algoritmer som har utvärderats är följande: Binary Space Partitioning, på grund utav dess 

popularitet inom bangenerering, Shortest Path för dess kommersiella användning i spel som 

exempelvis Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013) och Delaunay Triangulation. 

Algoritmerna valdes utifrån deras förmåga att generera banor online, popularitet samt att 
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deras närvaro i kommersiella spel. Detaljerna för utförandet finns dokumenterade nedan 

under metodbeskrivning. 

3.1 Metodbeskrivning 

De tre algoritmer som arbetet evaluerade implementerades i C++ med SFML och genererar 

banor i en 2D-miljö. SFML är ett ramverk för att hantera grafik och har använts för att visa 

en grafisk representation utav de färdiga banorna, något som är bra för att studera de 

genererade banorna. 

Evaluering utfördes kvantitativt via insamlad data utifrån körningen av algoritmerna. De två 

egenskaperna som mättes för algoritmerna var tidseffektivitet och minnesanvändning. 

Tidseffektiviteten mättes genom att använda hårdvarans inbyggda klocka, som mäter 

tidsåtgången från algoritmens start tills det att en bana genererats. Detta görs utifrån flertal 

iterationer där banans storlek växer för varje iteration. Genom att mäta tidsåtgången för 

varje individuell iteration kunde var diagram framställas vilka gav en tydligare överblick av 

algoritmernas förmåga att skala. Problemet med tillvägagångsättet är att andra processer i 

testmiljön kan störa mätningarna. För att minimera en plötslig störning i systemet kördes 

testet flertal gånger.  

Liknande mätning gjordes för minnesåtgång genom att överladda allokeringsoperationerna 

(Woo Hyong Lee, Chang och Hasan, n.d.) och spara allokeringsinformationen från varje 

iteration. På så sätt kunde man mäta algoritmens högsta minnesanvändning under körning. 

En modifierad version av injiceringstekniken har använts där injiceringen sker vid 

kompileringstid med hjälp av preprocessorn istället för under exekveringen av programmet. 

Fördelen med preprocessorn är att det enkelt går att inkludera/exkludera minnespårningen 

genom ett enkelt tillägg i preprocessor direktivet. Denna teknik tillåter även att man 

specificerar exakt vilka allokeringar som ska spåras, något som är speciellt användbart då 

detta gör att resultatet enbart ger information om algoritmens allokeringar och inte störs av 

programmets övriga allokeringar vilket ger ett mer precist resultat. Minnesåtgång och 

tidsåtgång mättes separat på grund utav den extra prestandakostnaden som 

minneslagringen introducerar, detta för att ge ett tydligare resultat för tidsåtgång. 

Algoritmerna har implementerats på sådant sätt att de alltid garanterar att alla rum på 

banan är åtkomliga. Det är med andra ord garanterat att banorna som genereras går att 

navigera sig fram genom från början till slut. Banans interna representation existerar som en 

2D-miljö som är strukturerad som en tvådimensionell lista av celler. Varje cell har ett värde 

som indikerar vilken typ av terräng det rör sig om. Dessa kan vara antingen väggar, golv eller 

ingenting alls. Detta är ett snabbt och effektivt sätt att söka upp information om exempelvis 

ett rum existerar inom ett givet område, något som är viktigt när man ska generera stora 

banor då algoritmer ofta skriver och läser från banstrukturen under genereringen. 

På grund av PCG-algoritmernas nyttjande av slumpbaserade tal är det inte garanterat att 

resultaten är likvärdiga vilket i sin tur påverkar mätningen av både tid och 

minnesanvändning. Exempelvis, givet samma yta kan antalet rum skilja sig drastiskt åt 

mellan algoritmerna. Andra problemområden är Shortest Path’s viktgenerering vilket kan 

fluktuera söktiden, Binary Space Partitioning’s uppdelning och Delauney Triangulations val 

av nyckelrum. För att reducera dessa felfaktorer så mycket som möjlig är det viktigt att 

testningen körs flertal gånger. En annan viktig anledning till att göra ett större antal 
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testkörningar är att få fram ett mer rättvist värde på standardavvikelsen då ett extremfall i en 

mindre mätning kan ge en hög standardavvikelse även när den vanligtvis är låg. 
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4 Implementation  

Detta kapitel går igenom implementationsprocessen för de tre algoritmerna för artefakten 

samt utvärderingen av denna. Kapitlet börjar med en förstudie av relevanta källor för 

implementeringen av artefakten detta följs sedan upp av förklaring av rum- och 

banrepresentation och implementationsprocessen av algoritmerna. Avslutningsvis 

presenteras resultat från pilotstudien av artefakten.  

4.1 Förstudie 

Procedural Dungeon Generation Algorithm (Gamasutra.com, 2015) är en artikel som 

förklarar Delaunary Triangulation-algoritmen med hjälp av kodsnuttar, rörliga bilder och 

steg-för-steg-förklaringar om hur algoritmen fungerar överlag. Artikeln är skriven av Phi 

Dinh (under användarnamnet A Adonaac) som är programmerare för spelet TinyKeep 

(Phigames, 2014) där PCG-algoritmen först kom att användas. 

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

BSP används för att generera banor i spel. Artikeln innehåller all kod som behövs för att 

implementera algoritmen samt korta förklaringar hur koden fungerar. Den innehåller även 

en interaktiv demonstration av algoritmen. Författaren av artikeln är skriven av Tim Hely 

som är en erfaren programmerare på AxolStudio. 

MemTrack: Tracking Memory Allocations in C++ (Bartley, 2015) är en artikel skriven av 

Curtis Bartley och beskriver ett sätt att spåra dynamiska minnesallokeringar i C++ med hjälp 

av kod för en fullständig implementation och detaljerade beskrivningar över hur den 

fungerar. Curtis Bartley är en veteranprogrammerare som jobbat på bland annat Mozilla, 

Macromedia, Google och Microsoft. 

AI for Game Developers (Bourg och Seemann, 2004) är en bok som innehåller en rad av 

olika AI tekniker däribland väg sökning såsom A*. Dessa tekniker förklaras med hjälp utav 

båda kod, bilder och detaljerade beskrivningar. Boken är skriven av David M. Bourg och 

Glenn Seemaan. David M. Bourg har skrivit böcker inom spelfysik och arbetar med 

fysiksimuleringar. Glenn Seemaan är en programmerare som arbetat på flertal kort och 

pusselspel. 

4.2 Progression 

4.2.1 Rendering 

Det första som implementerades i artefakten var förmågan att rendera information till ett 

fönster, specifikt en genererad bana. Genom att visuellt kunna undersöka banan blir det 

markant lättare att undersöka om algoritmen genererar en bana korrekt vilket i sin tur 

underlättar att fastställa vad som potentiellt går fel i bangenereringen. Rendering av banor 

har ingen relevans för undersökningen utan är ett verktyg för att undersöka och presentera 

algoritmernas generade banor. För renderingen användes multimedia-biblioteket SFML 

(Simple Fast Media Library1) vilket har funktioner för att enkelt rita ut saker på skärmen. 

Renderingen hämtar en lista med alla rum som existerar inom den genererade banan och 

ritar ut de på skärmen. Biblioteket används endast för grafisk representation och mätning av 

                                                        
1 SFML finns tillgänglig för nerladdning från följande webbadress http://www.sfml-dev.org/ 

http://www.sfml-dev.org/
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tid. Algoritmerna är biblioteksagnostiska och algoritmerna har inget behov av SFML-

biblioteket och dess klasser. 

4.2.2 Rum och banrepresentation 

En bana i artefakten är enbart en representation av banans utrymme för generering, den 

egentliga representationen för en färdiggenererad bana representeras som en lista med alla 

rum och korridorer. Det är denna som exempelvis används för utritning av banan. Storleken 

på en bana är representerad i pixlar som sedan algoritmerna konverterar till ett rutnät där 

varje cell har storlek 4x4 pixlar. Algoritmerna hanterar alla positioner och storlekar i form av 

celler, alltså blir ett rum på 4x4 celler i den grafiska representationen 16x16 pixlar. När ett 

rum ska ritas ut konverteras positioner och storlekar tillbaka till pixel-representation istället 

för cell-representation. Detta gör att man enkelt kan förändra hur stor varje cell är i rutnätet 

utan att algoritmen slutar fungera som önskat. Den enda algoritmen som implementerar en 

datastuktur som representerar detta rutnät är Shortest Path som behöver en tvådimensionell 

lista av celler då vägsökningen behöver ha tillgång till vilka rum som ockuperar cellerna i 

rutnätet. Varken Binary Space Paritioning eller Delauney Triangulation behöver den 

informationen. 

I början av arbetet så var tanken att utöver att mäta effektiviteten av algoritmerna även mäta 

variationen på banorna som genererades. Alla algoritmer slumpade därför rum utifrån en 

fördefinierad lista med variationer på rum. Arbetet har sedan dess skiftat fokus för att 

rymmas inom arbetets tidsram och avgränsades till skalningsaspekterna istället. 

Algoritmerna slumpar fortfarande från de fördefinierade 16 rummen med unika storlekar då 

det inte påverkade resultaten att ändra detta. Det minsta rummet inom uppsättningen är 

4x4 och det största är 8x8 och mäts i celler inte pixlar. Ett specialundantag för Shortest Path 

görs här då det behöver ett rum med 1x1 i storlek så att alla celler kan fyllas i rutnätet. 

4.2.3 Binary Space Partitioning 

Implementationen av BSP-algoritmen baserades på kod från How to Use BSP Trees to 

Generate Game Maps (Hely, 2013) där implementationen använder programmeringsspråket 

ActionScript 3 (AS3) och multimedia biblioteket Flixel. Eftersom artefakten använder sig av 

C++ och SFML behövde koden anpassas för att fungera. En stor utmaning med översättning 

av BSP-koden var det faktum att AS3 använder sig av Garbage Collection vilket innebär att 

avallokering av dynamiskt minne sker automatiskt till skillnad från C++ där detta behöver 

göras explicit. Detta ledde till att några förändringar i artefaktens implementation behövde 

göras för att förhindra uppkomsten av minnesläckor. 

Under implementationen uppstod det två problem. Det första problemet uppkom när 

rummen skulle placeras ut i lövnoderna för trädet.  Minimigränsen för hur liten en partition 

kunde bli var alldeles för liten för alla rum inom uppsättningen vilket resulterade att det 

uppkom lövnoder utan rum. Detta ledde till att banan inte blev korrekt sammankopplad då 

vissa rum hade korridorer till en tom plats. Lösningen för detta blev då att helt enkelt höja 

minimipartitionen för varje nod med kravet att de minsta rummet från rumsuppsättningen 

kan rymmas i varje partitionering. Det andra problemet framkom under 

korridorsgenereringen då vissa rum inte nådde ändra fram från ett rum till ett annat. Detta 

på grund av att algoritmen inte kompenserade för det faktum att varje cells individuella 

position utgick från översta-vänstra hörnet. Lösningen på detta var att helt enkelt öka 

längden med 1 för varje korridor så de slutar där nästa cell börjar. 
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Den fungerande implementationen av algoritmen fungerar på följande sätt: 

1. Rotnoden tilldelas samma storlek som banans dimensioner (bredd och höjd). 

2. Noden klyvs i två delar (barn-noder) utifrån en slumpad punkt inom nodens yta på 

höjden eller bredden. 

3. För varje barn som uppfyller något bestämt minimum-partitionskrav repetera steg 2, 

annars ta bort barnet. När inga noder längre kan klyvas är det binära-trädet 

fullständigt. 

4. För varje lövnod placeras ett rum av slumpad storlek på slumpad position inom 

nodens område på sådant sätt att rummet inte är utanför området. 

5. För varje nod som har två barn, koppla samman barnens rum. 

6. Rummen och korridorerna lagras i en lista och det binära-trädet kan tas bort då 

banan är färdiggenererad. 

 

Figur 4 En 512x512 bana genererad med BSP algoritmen. 

4.2.4 Shortest Path 

Implementationen av Shortest Path är baserad på Evertssons arbete (Evertsson, 2014) och 

videopresentationen av Path of Exile skaparna (Grinding Gears Game, 2011). Som tidigare 

nämnt används en sökteknik för att hitta en väg mellan start- och slut- punkterna. För 

söktekniken användes A* vilket är baserad på exemplet i AI for Game Developers (Bourg och 

Seemann, 2004). 

A* algoritmen var den biten som implementerades först och gjordes isolerat från huvud-

algoritmen för att säkerställa sig om att den fungerade utan problem. Den implementerades 

först som en generisk A* algoritm som försökte hitta den (med oviktade noder) kortaste 

vägen mellan slumpade start och slut. För att alltid få den minst kostsamma noden, vilket är 

baserat på en slumpad vikt, använder algoritmen sig utav en prioriteringskö vilket försäkrar 
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sig om att den minst kostsamma noden ligger först. Här uppstod dock ett mindre problem då 

sorteringsfunktionen som håller kön sorterad implementerades fel, vilket resulterade i att 

ordningen inte blev optimal. Problemen fixades snabbt genom att skriva om 

sorteringsfunktionen. 

När A* väl fungerade så anpassades den för PCG-algoritmen och stöd för att utnyttja en 

tvådimensionell lista som representerar rutnätet för banan lades till. Varje cell innehåller ett 

nummer vilket identifierar vilket rum som ockuperar den cellen. Detta för att det enkelt ska 

gå att avgöra vilka rum som överlappar med den sökta vägen. Vikten på en nod förändrades 

även till ett slumpat tal mellan 1 och 1000 istället för att vara baserat på föregående nods 

vikt. Efter A* var färdig så implementerades själva Shortest Path algoritmen utan problem. 

Värt att notera är att ett specialrum behövde användas när banan skulle fyllas med rum då 

utan ett rum med storlek 1x1 hade banan haft hål vilket inte uppfyller algoritmens krav. 

När implementeringen var klar fungerade den på följande sätt: 

1. En tvådimensionell lista skapas vilket representerar ett överliggande rutnät för 

banan. 

2. Listan fylls sedan med slumpade rum tills det att alla celler i listan är ockuperade. 

3. A* algoritmen körs sedan för att hitta en väg mellan två slumpade celler i listan. 

4. Resultatet från A* algoritmen itereras sedan igenom och alla rum som listan 

överlappar med läggs till i listan som representerar de permanenta rummen. 

5. Ett slumpat antal från de permanenta rummen väljs ut, om rummet har en granne 

som inte lagts till i den permanenta listan läggs de till nu. 

6. Slutligen tas alla övriga rum bort som inte är en del av den permanenta listan.  

 

Figur 5 En 512x512 bana genererad med Shortest Path algoritmen. 



 15 

4.2.5 Delaunay Triangulation 

Implementationen av Delaunay Triangulation är baserad på artikeln Procedural Dungeon 

Generation Algorithm (Gamasutra, 2015) som går igenom steg för steg hur algoritmen 

fungerar. Algoritmen består av många komplexa delsteg vilket gjorde den svårast av de tre 

algoritmerna att implementera. De tre svåraste och mest tidskrävande delstegen för 

algoritmen var separeringen av rummen, trianguleringen för grafen och konstruktionen av 

det minimala uppspänningsträdet av grafen. 

Original implementationen av algoritmen använder sig av den matematiska funktionen 

Delaunay Triangulation (därav namnet för PCG-algoritmen). Grafen som trianguleringen 

skapar körs sedan igenom en algoritm som tar ut det minimala uppspänningsträdet och 

lägger sedan tillbaka ett antal kanter från den ursprungliga grafen till det minimala trädet för 

att skapa cykler. Sammanfattningsvis så genererar dessa tre steg en delgraf till Delaunay. 

Artefaktens implementation använder sig av Relative Neighborhood Graph (RNG) 

algoritmen som åstadkommer samma typ av graf (delgraf till Delaunay) (Sedgewick och 

Wayne, 2011) fast i ett steg. Anledningen till denna avvikelse från originalalgoritmen var 

främst på grund utav tidsskäl då RNG kunde implementeras enkelt och ger en liknande typ 

av resultat. Trots denna förändring är det viktigt att notera att originalalgoritmen och 

artefaktens algoritm båda genererar en delgraf till Delaunay med enbart ett par cykler. 

Den enda förändringen av algoritmen som skedde under implementeringen var för 

separeringen som inte tog hänsyn till banans gränser utan spridde rummen utanför banan. 

Detta åtgärdades genom att inte tillåta rummen att förflyttas utanför banans gräns vid 

separering. 

Artefaktens implementation fungerar på följande vis: 

1. Rum slumpas ut i en cirkulär form utifrån banans mittpunkt till dess att rummen 

ockuperar runt 20% av banans totala yta. 

2. Alla rum börjar separeras till dess att inga rum överlappar varandra. 

3. Därefter väljs alla rum som har antingen en bredd eller höjd på minst 8 celler ut. 

Dessa representerar ”nyckelrummen” vilket används för graf-konstruktionen. 

4. En ”Relative Neighborhood Graph” skapas utifrån nyckelrummen. 

5. Grafen itereras igenom och alla rum som har kopplingar i grafen får en korridor 

mellan sig. 

6. Alla övriga rum som överlappar någon av de genererade korridorerna blir en del av 

banan. 

7. Alla andra rum som inte överlappar en korridor eller är ett nyckelrum tas bort.   
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Figur 6 En 512x512 bana genererad med Delaunay Triangulation algoritmen. 

4.2.6 Tidmätning och minnesmätning 

Uppsamling av tid- och minnesinformation för algoritmerna sker genom att testa 

algoritmerna mot olika banstorlekar. När algoritmen har genererat klart en bana sparas 

information undan beroende på om testningen görs mot tid eller minne samt storleken på 

banan. Varje algoritm kör samma banstorlekar flera gånger för att generera mer än ett 

testfall. När alla testfall körts för en banstorlek sparas all information ut i en fil samt 

information som lägst resultat, högst resultat och medelvärde. Informationen går sedan 

enkelt att konvertera till visuella grafer och diagram som kan ge en tydligare överblick på 

algoritmens effektivitet och skalning. 

Tiden mäts från algoritmens start till dess att den genererat klart en bana. Detta görs med 

hjälp av SFML-klassen sf::Clock., vilket är en klass som mäter tid och har funktioner för 

start, stop och paus. Minnet mäts genom att spara undan informationen av alla dynamiska 

allokeringar samt alla allokeringar av STL-behållarna som algoritmerna använder sig av 

(vector, set och priority_queue). Detta sker genom att överladda operationerna för 

minnesallokering (new och delete) vilket gör det möjligt att övervaka minne som allokeras 

och avallokeras. Totala minnet och högsta minnesanvändningen sparas även undan vilket 

sedan kan hämtas. Inspirationen för implementationen av minnesspårning kom från 

MemTrack: Tracking Memory Allocations in C++ (Bartley, 2015). 

Då de överladdade operationerna introducerar extra operationer såsom att spara undan 

minne och beräkna minnesanvändningen samt högsta minnesanvändningen har C++ 

preprocessor direktiv används för att kontrollera testningen. Genom att utnyttja macros och 

preprocessorn kan olika versioner av programmet kompileras som exkluderar eller 

inkluderar viss kod. Detta gör det möjligt att exempelvis kompilera en version av 

programmet som testar algoritmernas tidseffektivitet utan att testningen störs av 
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minnespårning då det blivit automatiskt exkluderat från programmet. Följande preprocessor 

direktiv används för artefakten: 

 MT – Aktiverar minnestestning, utan MT definierat körs tidstestning. 

 TEST_ALL – Alla PCG-algoritmer testas (Samma som om TEST_BSP, TEST_SP och 

TEST_DT skulle vara definierade samtidigt). 

 TEST_BSP – Binary Space Partition algoritmen testas. 

 TEST_SP – Shortest Path algoritmen testas. 

 TEST_DT – Delaunay Triangulation algoritmen testas. 

Samt några för enbart utritning (ingen testning sker): 

 DRAW_SP – Genererar en 512x512 stor bana med Shortest Path och ritar ut den. 

 DRAW_BSP – Genererar en 512x512 stor bana med Binary Space Partitioning och 

ritar ut den. 

 DRAW_DT – Genererar en 512x512 stor bana med Delaunay Triangulation och ritar 

ut den. 

Totalt kompileras 11 binära filer med olika syften för artefakten, dessa är: 

 ALL_MEMORY – Kör minnestester på alla algoritmer. 

 ALL_TIME – Kör tidstestning på alla algoritmer. 

 BSP_MEMORY – Kör minnestestning på Binary Space Partitioning algoritmen. 

 BSP_TIME – Kör tidstestning på Binary Space Partitioning algoritmen. 

 SP_MEMORY – Kör minnestestning på Shortest Path algoritmen. 

 SP_TIME – Kör tidstestning på Shortest Path algoritmen. 

 DT_MEMORY – Kör minnestestning på Delaunay Triangulation. 

 DT_SPEED – Kör tidstestning på Delaunay Triangulation. 

 RENDER_BSP – Renderar en BSP bana till ett fönster. 

 RENDER_SP – Renderar en SP bana till ett fönster. 

 RENDER_DT – Renderar en DT bana till ett fönster. 

Detta gör det väldigt enkelt att testa de olika algoritmerna utifrån antingen tids- eller 

minneseffektivitet. 
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4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie för artefakten utfördes för att undersöka testbarheten av artefakten utifrån 

utvärderingsproceduren ovan där de tre algoritmerna fick generera 100 stycken banor 

utifrån ett par banstorlekar. Data som samlades in för pilotstudien var tiden det tog för varje 

bana att generas samt den högsta minnesanvändningen varje algoritmerna använde sig av 

under bangenerering. Storleken på banorna som algoritmerna testades mot var 512x512, 

1024x1024 och 2048x248. Den insamlade informationen skrevs ut i olika filer för varje test 

och algoritm. Medelvärdet för varje test användes för att skapa en graf vilken sedan 

sammanställdes till ett diagram. Med hjälp av grafen kunde sedan tid och 

minnesförändringarna observeras för att avgöra hur algoritmerna påverkas av växande 

banstorlekar. I Figur 7 och Figur 8 visas diagram för de sammanställda resultaten av 

pilotstudien. 

 

Figur 7 Graf över testningen som visar de tre algoritmernas medelvärde för tid. 
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Figur 8 Graf över testningen som visar de tre algoritmernas medelvärde för 
högsta minnesanvändning. 

Resultaten från graferna ovan visar på att Shortest Path (SP) tar markant längre tid och har 

en högre minnesanvändning än de övriga två algoritmerna. Vidare arbete utifrån den här 

informationen och inför utvärderingen kommer vara att överse optimeringen av 

algoritmerna. Detta för att försäkra att resultaten för genereringstid och 

minnesanvändningen inte beror på dåligt optimerad kod.  

4.3.1 Fortsatt arbete på artefakten 

Som vidare arbete utifrån pilotstudien undersöktes algoritmerna närmre varpå en upptäckt 

gjordes angående DT-algoritmen. Trianguleringen för RNG-algoritmen betraktade inte alla 

utvalda noder vilket ibland ledde till att banan inte var sammankopplad korrekt. Detta var 

ett resultat utav en ogiltig pekare som åberopade odefinierat beteende. Oturligt nog 

kraschade inte algoritmen utan fortsatte generera banan trots felaktigt beteende. Problemets 

grund låg i hur nyckelrummen valdes under rumsgenereringen och lösningen var arrangera 

om algoritmen så nyckelrummen valdes efter det att alla rum hade genererats. Inga fler 

ändringar för artefakten skedde utöver detta. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras resultaten för utvärderingen av artefakten. Först görs en kort 

introduktion om hur data som samlats in under utvärderingen kommer representeras. Sedan 

diskuteras resultaten från utvärderingen följt av en analys och slutsatserna som kan dras 

utifrån resultaten. 

Alla tester utfördes på en dator med operativsystemet Windows 7, Intel Core i7-4970K 

processor med 4.0GHz klockhastighet och 16gb DDR3 RAM med 1600MHz 

minneshastighet.  

5.1 Presentation av undersökning 

Resultaten som utvärderingen gav sammanställs i linjediagram samt tabeller. 

Linjediagrammen är centrala för presentationen av mätresultaten från utvärderingen. Här 

har alla individuella mätvärden för varje test och algoritm sammanställts, sorterats från lägst 

till högst. Genom att plotta ut mätvärdena på detta sätt får man en kurva på mätresultaten 

med ett intervall från lägst till högst mätresultat för en algoritm. En brantare kurva talar om 

att algoritmen producerar ojämna resultat. En rätare kurva visar alltså på att algoritmen 

producerar resultat som är närliggande varandra. Det är även viktigt att notera skalan på 

dessa diagram utifrån y-axeln då en kurva kan se brant ut men i relation till skalan röra sig 

om triviala skillnader. Tabellerna redogör nyckelvärden eller värden som kan vara 

intressanta att ta i beräkning under analysen. Värdena som redovisas är medelvärdet, 

medianen, minsta resultatvärde, högsta resultatvärde samt standardavvikelsen för 

algoritmerna. 

5.1.1 Resultat från tidmätning 

Det första som är av intresse vid observation av algoritmerna och deras mätvärden är att 

kurvan för BSP är en rät linje, något som kas ses i Figur 9 till Figur 12. Detta påvisar att 

mätvärdena för algoritmen ligger relativt nära varandra. Den genererar med andra ord 

banorna med relativt konsekvent tid. Betraktar man förstorade versioner av diagrammen 

hade man sett brantare kurvor. Dock med tanke på vilka typer av tider det handlar om 

påverkar det inte algoritmens lämplighet för att exempelvis användas i ett spel, 

tidsskillnaderna mellan mätvärdena är så pass små att det är trivialt. 

En annan intressant observation utifrån de sammanställda värdena är hur SP och DT beter 

sig i jämförelse med varandra. DT håller sina kurvor jämna genom alla banstorlekar, med 

undantag för den sista mätningen i Figur 12, saknar den kraftiga ökningar. Detta visar på att 

DT precis som BSP genererar banor med relativt närliggande tidsresultat dock markant 

långsammare än BSP och vid de två större banorna även sämre än SP. SP till skillnad från 

DT har mätvärden som skiljer sig markant för alla testade banstorlekar vilket indikerar att 

tiden det tar för att generera en bana av en viss storlek fluktuerar markant, något som kan 

vara problematiskt då man vill ha förutsägbara resultat. 

Betraktar man Figur 9 och Figur 10 kan man även se att SP presterar markant sämre än DT 

men skalar bättre när banans storlek växer, detta kan ses då DT går om SP för 

banstorlekarna 1024x1024 och 2048x2048 vilket syns i Figur 11 respektive Figur 12. 
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Figur 9 Tidsmätvärden för en 256x256 stor bana. 

 

Figur 10 Tidsmätvärden för en 512x512 stor bana. 
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Figur 11 Tidsmätvärden för en 1024x1024 stor bana. 

 

Figur 12 Tidsmätvärden för en 2048x2048 stor bana. 
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Figur 13 Minnesmätvärden för en 256x256 stor bana. 

 

Figur 14 Minnesmätvärden för en 512x512 stor bana. 
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Figur 15 Minnesmätvärden för en 1024x1024 stor bana. 

 

Figur 16 Minnesmätvärden för en 2048x2048 stor bana. 
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de kraftigt varierande mätresultaten vilket kan ses på standardavvikelsen i Tabell 1 till Tabell 

4. Detta har förmodligen att göra med hur algoritmen väljer start och slutpunkt för 

vägsökningen. Genom att introducera ett protokoll som dikterar hur avståndet mellan dessa 

punkter får se ut kan man drastiskt reducera de fluktuerande resultaten och få en mjukare 

kurva med kostnaden att algoritmen kommer generera banor av liknande storlekar, något 

som kan vara önskvärt. En annan orsak till detta kan vara talsekvensen som används för 

vikterna. En mindre sekvens hade lett till rakare banor vilket skulle kunna minska antalet 

möjliga vägar A*-algoritmen behöver utforska. Detta hade i sin tur påverkat 

genereringstiden positivt. 

Tidsmätvärdena för DT låg relativt nära varandra, bortsett från den största banan där 

standardavvikelsen är hög, något man kan se Tabell 4. En intressant observation går att 

göras angående standardavvikelsen för minnesanvändning i Tabell 8 där den är lägst av alla 

algoritmer och banstorlekar. Anledningen till detta är okänt men skulle vara intressant att 

undersöka i framtida studier. Skalning för tid var väldigt dålig då den högst uppmätta tiden 

ligger på cirka 488 sekunder, vilket går att se i Tabell 4. Algoritmen i dess originalform 

passar sig inte bra för applikationer som behöver generera stora banor eller har ett högt krav 

på PCG-algoritmens förmåga att skala. En orsak till detta kan vara separeringstekniken som 

sprider ut rummen. Genom att applicera någon form av datastruktur som tillåter rummen 

att enbart separation-testas mot rum som ligger i närheten skulle separeringen kunna bli 

mer effektiv. Detta skulle potentiellt förminska exekveringstiden utan att påverka 

algoritmens generering. En möjlig konsekvens av en sådan lösning hade förmodligen varit 

ökning av minnesanvändning då extra information möjligtvis hade behövt lagras. Överlag 

kan DT mycket väl användas i realtidsapplikationer dock kan optimeringsmöjligheter vara 

något som behövs undersökas. Detta ligger utanför arbetets tidsram men kan vara en bra 

grund för vidare arbete. 

Arbetet grundade sig i tankar om att minnesanvändning och dess skalning för rumsbaserade 

PCG-algoritmer sällan undersöktes trots dess relevans till skalbarhet inom algoritmlära och 

mjukvara. Utifrån utvärderingen visade det sig att minnesanvändningen var trivialt för 

rumsbaserade PCG-algoritmer, detta går att se i Tabell 8 där SP har den högsta 

minnesanvändningen vid cirka 10mb. Tiden det tar för en algoritm att generera en bana 

kommer vara en större flaskhals långt innan minnesanvändning blir ett problem på modern 

hårdvara. Arbetet är dock inte helt utan merit utan tillåter vidare undersökning av 

minnesallokering i form av dess lämplighet för programmeringsspråk där minnet inte 

hanteras manuellt. I dessa språk kan antalet allokeringar spela roll mer än den totala 

minneskonsumtionen. Det kan även vara av intresse för miljöer där den tillgängliga 

minnesmängden är ytterst begränsad som exempelvis mikroprocessorer. 
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Tabell 1 Statistik från tidsmätning för banstorlek 256x256. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 0,000007 0,000007 0,000001 0,000039 0,000004 

DT 0,000996 0,000989 0,000808 0,001294 0,000099 

SP 0,007003 0,004758 0,000135 0,026308 0,006446 

 

Tabell 2 Statistik från tidsmätning för banstorlek 512x512. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 0,000025 0,000025 0,000012 0,000042 0,000005 

DT 0,057093 0,056729 0,046240 0,074086 0,005082 

SP 0,079817 0,045261 0,000501 0,502482 0,097152 

 

Tabell 3 Statistik från tidsmätning för banstorlek 1024x1024. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 0,000098 0,000096 0,000047 0,000152 0,000015 

DT 4,204209 4,152900 3,522690 5,701880 0,413468 

SP 1,488111 0,615008 0,002630 7,285470 1,926981 

 

Tabell 4 Statistik från tidsmätning för banstorlek 2048x2048. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 0,000599 0,000615 0,000253 0,001499 0,000179 

DT 306,0619 301,8775 238,2010 488,6460 41,19750 

SP 14,23177 2,737655 0,008804 146,9500 30,90634 

 

  



 27 

 

Tabell 5 Statistik från minnesmätning för banstorlek 256x256. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 912 972 108 1404 305 

DT 2902 2842 1616 4300 511 

SP 105859 103352 48752 168324 32938 

 

Tabell 6 Statistik från minnesmätning för banstorlek 512x512. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 3799 3960 756 4644 753 

DT 14772 15196 13096 15228 836 

SP 372884 366428 173672 650572 118047 

 

Tabell 7 Statistik från minnesmätning för banstorlek 1024x1024. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 15306 15840 2268 17748 2190 

DT 64062 65880 51112 76424 8520 

SP 1361840 1216590 804696 2605528 518701 

 

Tabell 8 Statistik från minnesmätning för banstorlek 2048x2048. 

Algoritm Medel Median Min Max STD 

BSP 59535 60696 38556 66780 5303 

DT 258045 258048 257812 258220 79 

SP 4376368 3655022 2875400 9852840 1916601 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Målet med studien var att undersöka skalning av tidsåtgång och minnesanvändning utifrån 

tre stycken algoritmer som procedurellt genererar banor. De algoritmerna som används är 

Binary Space Partitioning (BSP), Shortest Path (SP) och Delaunary Triangulation (DT). 

Algoritmerna valdes utifrån deras popularitet och/eller närvaro i kommersiella spel. 

Skalningen utvärderas genom att se hur tidsåtgången och minnesanvändningen påverkas då 

algoritmerna ska hantera större och större banor. Samtliga algoritmer implementerades i 

C++ med hjälp av multimedia ramverket Simple Fast Media Library (SFML). 

Varje algoritm testades 100 gånger mot varje enskild banstorlek där tid eller minne sparas 

undan efter varje körning. Banstorlekarna som algoritmerna prövades på var 256x256, 

512x512, 1024x1024 och 2048x2048. Värdena för tid och minne sammanställdes sedan för 

att avgöra hur de skalade, till vilken grad de var användbara och vilken av algoritmerna som 

presterade bäst. Utvärderingen visade att BSP presterade bäst i båda kategorierna med 

relativt jämna värden och hade ingen påtaglig ökning i varken tid eller minne när storleken 

på banan ökades. SP hade generellt väldigt spretiga tidsvärden som fluktuerade kraftigt och 

var den algoritmen som krävde mest minne för att generera banor.  DT var långsammast av 

de tre algoritmerna i avseende på tid men presterade bättre än SP när det kom till 

minnesanvändning. Noterbart för DT var även att den var väldigt konsekvent i sin tidsåtgång 

och minnesanvändning och mätvärdena skiljde sig inte mycket åt. 

Skalning av minne visade sig vara ett mindre problem än förväntat. Den största 

minnesanvändningen för något utav testerna var cirka 10mb vilket inte är något problem för 

plattformar som inte är kraftigt begränsade inbäddade system, exempelvis 

mikroprocessorer. 

6.2 Diskussion 

Inom programmering är algoritmer en av grundstenarna för att skapa logiska system och 

därför kommer minnesanvändning och tidsåtgång alltid vara relevant i något avseende. Av 

denna anledning kan man applicera minnespårning på många olika typer av algoritmer för 

att hitta flaskhalsar, detta i sin tur kan leda till optimeringsmöjligheter. Den procedurella 

delen har även relevans för olika typer av spel och simuleringar där man antingen behöver 

frigöra resurser i form av arbetskraft eller generera stora mängder data som annars hade 

varit tidskrävande att sammanställa exempelvis labyrinter, trafiknät och stadsmiljöer. 

I artikeln Procedural Content Generation for Games (Henrikx et al, 2013) diskuterar de 

användningen av PCG för spel och dess inverkan på spelutveckling. De tar upp behovet av att 

undersöka PCG ytterligare och i bredare grad, därför känns skalning av tid och minne viktigt 

då mer kunskap om algoritmerna och hur de verkar gör att man kan ta informerade val 

utifrån kraven på algoritmen innan implementation. Detta är viktigt då omskrivning av kod 

under programmets livscykel oftast är väldigt resurs och tidskrävande (Liu, 2009). 

Minnesanvändningen för en algoritm kan även ha betydelse för språk med automatisk 

minneshantering, detta kan vara i form av storlek på minnes allokeringar eller frekvensen 

minne allokeras (Sedgewick och Wayne, 2011).  
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Metoden som har använts för att spåra minnesallokeringar under arbetet har nackdelen att 

den tidigare inte använts för att spåra minnesallokeringar i en algoritm specifikt utan 

härstammar från en mer generell implementation. För att minnespårningen skulle kunna 

användas för artefakten var den tvungen att modifieras så att enbart algoritmernas 

allokeringar spårades. Följderna blev att all minnespårning för vektorer, listor och liknande 

behållare explicit behöver markeras för spårning. Detta krävde mer arbete men gav i sin tur 

bättre mångsidighet. Nackdelen är dock att det blir djupt integrerat i koden och flertal binära 

filer behöver skapas för alla typer av tester som ska utföras. Fördelen med 

implementationsmodellen är att den inte är begränsad till algoritmerna som presenteras i 

arbetet utan går att tillämpa på i stort sett vilken typ av algoritm som helst. 

Tidmätningen för algoritmerna är även begränsade till start- och slutpunkt, ingen ytterligare 

information ges för delkomponenterna i en algoritm och deras tidsanvändning. Därför blir 

det svårt att se exakt vilken del av en given algoritm som tar tid. Resultatet som ges är enbart 

hur lång tid det tog för algoritmen i helhet att slutföras. 

Den etiska delen av ett så pass datadrivet arbete är främst begränsad till vetenskapsetik. 

Därför har alla modifieringar av de ursprungliga algoritmerna redovisats utförligt. Det är 

även viktigt att notera att all data som presenteras utifrån utvärderingen inte har någon 

speldesign relevans utan talar enbart om effektiviteten ur ett rent algoritmiskt perspektiv. En 

effektiv algoritm är inte nödvändigtvis lämpat till alla typer av applikationer. All data som 

samlats utifrån utvärderingen är från den slutliga versionen av artefakten, ingen modifiering 

av programmet har skett under eller efter genereringen av sagd information. 

Samhällsnyttan för arbetet kan inkludera områdessimuleringar för träning av robot som 

exempelvis ska navigera olika typer av terränger. Ett annat användningsområde är 

maskininlärning där stora datamängder oftast behövs, vilket kräver en effektiv algoritm som 

kan skapa en sådan stor mängd snabbt och med minimala resurser. 
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6.3 Framtida arbete 

För framtida arbete kan det vara av intresse att utforska variationer av algoritmerna och hur 

det påverkar tidseffektiviteten och minnesanvändningen för algoritmerna. Exempel på detta 

skulle kunna vara att applicera en datastruktur för att effektivisera separeringen av rum för 

Delaunay Triangulation eller applicera Shortest Path konceptet om en färdig fylld bana där 

inga separeringar behövs göras. Det hade även varit intressant att ha fler mätpunkter 

(banstorlekar) för att ge en kurva med bättre granularitet för att få en tydligare bild över hur 

algoritmerna gradvis skalar, något som inte kunde uppnås inom arbetets tidsramar. 

Trots att minnesanvändningen för algoritmerna visade sig vara av mindre vikt än 

tidseffektivitet finns det fortfarande utrymme för mer djupgående arbete inom området. 

Undersökningen kvantifierar enbart mängden minne som allokeras och inte antalet 

allokeringar som sker, något som kan vara av betydelse för programmeringsspråk där 

minneshantering sker automatiskt. I dessa språk kan mängden och frekvensen på 

minnesallokeringar ha betydelse för programmets eller algoritmens prestanda.  

Framtida arbete skulle alltså även spåra hur frekvent minne allokeras och vilken livstid de 

har samt storlek på de individuella allokeringarna. Detta kan möjligtvis leda till vidare 

optimering av algoritmerna genom att minimera antalet allokeringar. Det finns även 

förbättringsmöjlighet inom minnespårningen för algoritmen. Arbetet spårar nu enbart 

dynamiskt allokerat minne och utesluter stack-minnet helt, något som exempelvis kan 

förbättra mätvärden för BSP-algoritmen då det är en rekursiv funktion. 

I fall då arbetet skulle fortsätta en längre tid kan det vara av intresse att undersöka 

möjligheten för algoritmerna att modifieras så dessa antingen nyttjar fler trådar för snabbare 

generering eller möjligheterna att låta algoritmerna skapa bitar av banan under körning. Ett 

simpelt spel skulle kunna skapas runt detta där testpersonerna får spela igenom en bana för 

varje modifierad algoritm och svara på frågor om hur de upplevde banorna och om 

laddningstiden/genereringen märktes och/eller var acceptabel. Det hade även varit 

intressant att se speldesigners arbeta med verktyg som tillåter ändring av parametrar för 

algoritmerna.  

Ett exempel på ett sådant arbete hade varit att generera en hel stad med olika byggnadstäta 

områden där speldesigners kan påverka parametrarna i olika områden kan för att bland 

annat ändra byggnadstäthet, vägantal och storlek för hus. På så sätt kan man applicera PCG-

algoritmerna för att simulera en stad med tät innerstad och gles förort. Shortest Path kan 

exempelvis användas för att generera bergskedjor eller floder för ett simuleringsprojekt. 

Delaunay Triangulation skulle kunna appliceras för att generera tunnelbanesystem eller 

järnvägar då formen påminner om dessa typer av konstruktioner. 
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