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Sammanfattning 
 

I detta arbete beskrivs en användarstudie som genomfördes för att jämföra två olika 

algoritmer för procedurell generering av nivåer för plattformsspel, occupancy related 

extension och en algoritm baserad på rytm. Syftet var att se hur dessa algoritmer tas 

emot av spelare. 

Studien genomfördes via internet genom att deltagare fick spela ett plattformsspel som 

innehöll nivåer genererade av de två algoritmerna. 

Resultaten visar inte några säkra tecken på att någon algoritm föredras framför den 

andra och det bedömdes inte finnas tillräcklig information för att undersöka hypotesen 

att deltagares preferenser skulle skifta från den rytmbaserade till den konstruktiva 

algoritmen. 

En intressant riktning för vidare studier vore en liknande studie där endast en algoritm 

undersöks och parametrarna till genereringen kontrolleras till större grad.  

Nyckelord: Procedurell generering, spel, PCG 
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1 Introduktion 

Procedurell generering av innehåll är ett område som har intresserat både den akademiska 

och den kommersiella sidan av spelindustrin de senaste åren. Tekniken kan automatisera 

delar av spelutvecklingsarbetet från utvecklarna och således öka deras produktivitet, till 

exempel kan form på terräng eller skogar skapas automatiskt, för att sedan modifieras för att 

passa spelet. Den kan också användas för att öka ett spels livslängd genom att skapa 

upplevelser som varierar mellan varje spelsession. 

Trots det stora intresset finns få studier gjorda som försöker undersöka produkterna av de 

olika framtagna algoritmerna för att se vad spelare tycker om dem. I det här arbetet 

presenteras ett försök att jämföra två olika algoritmer för procedurell generering av nivåer 

till plattformsspel för att se om ett sammanhang mellan spelarens upplevelse av en nivå kan 

kopplas till någon mätbar egenskap som nivån har. De två algoritmer som är del av studien 

är en rytmbaserad algoritm och en konstruktiv algoritm. Den rytmbaserade bygger en lista 

med saker spelaren förväntas göra och sedan genererar geometri som passar de sakerna. 

Den konstruktiva algoritmen bygger nivåer genom att sätta ihop i förväg skapade delar med 

hjälp av ankare. 

Studien genomförs genom att deltagarna spelar en prototyp till ett tvådimensionellt 

plattformsspel som presenterar en rad nivåer genererade av ett urval olika 

generationsalgoritmer. Deltagarna ombeds poängsätta dessa banor och detta jämförs sedan 

med ett antal mätbara egenskaper som nivåerna besitter och med statistik om vad som 

hände under spelandet av nivån (till exempel hur många försök det tog spelaren att klara av 

den). 

För att genomföra studien skapades en artefakt i form av ett enkelt tvådimensionellt 

plattformsspel. Eftersom studien skulle hållas över internet skapades också ett 

serverprogram för att leverera artefakten och lagra den data som genererades. De två 

algoritmerna implementerades i artefakten och ett antal bestämda nivåer från varje valdes ut 

för användning i studien. En del problem uppkom, bland annat på grund av att de 

beskrivningar av algoritmerna som fanns tillgängliga hade brister som gjorde det svårt att 

korrekt återskapa dem. 

Den här rapporten berättar i kapitel 2 vad PCG är och hur det kan användas i plattformsspel. 

I kapitel 3 presenteras det valda problemet i detalj och metoden för undersökningen 

förklaras. Kapitel 4 visar processen som följdes vid utvecklandet av verktygen som användes 

i studien. I kapitel 5 presenteras resultaten av studien och slutsatser dras. Slutligen 

sammanfattas rapporten i kapitel 6 och en diskussion om arbetet och förslag på möjliga 

framtida arbeten pressenteras. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet introduceras först spelgenren plattformsspel, följt av en beskrivning av vad 

PCG innebär. Sedan följer en kort genomgång av hur PCG används i spelsammanhang följt 

av användning i nivågenerering. Till sist följer detaljerade beskrivningar av de algoritmer 

som kommer att undersökas i det här arbetet. 

2.1 Plattformsspel 

Plattformsspel är spel där spelaren kontrollerar en karaktär i en 2d-miljö sedd från ett 

sidoperspektiv. Karaktären kan röra sig fritt horisontellt, kan hoppa och påverkas av 

gravitation. Målet i ett plattformsspel är att ta karaktären genom en nivå genom att färdas 

över plattformar och undvika hinder och fiender av olika slag. Karaktärer har olika 

egenskaper beroende på spel, till exempel kan spelaren i vissa fall hålla ned en knapp för att 

få karaktären att röra sig snabbare. Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) och Sonic the 

Hedgehog (Sega, 1991) är exempel på plattformsspel. (Smith, Cha & Whitehead, 2008) 

2.2 PCG 

Procedurell generering av spelinnehåll (hädanefter förkortat PCG efter engelska ”Procedural 

Content Generation”) är en teknik där delar av ett spels innehåll genereras av en algoritm 

istället för att skapas för hand av en designer. (Hendrikx, Meijer, Van Der Velden & Iosup, 

2013) 

En PCG-algoritm kan antingen köras offline (under utveckling) eller online (när spelaren 

spelar). I offline-generering levereras resultatet med spelet precis som om det hade varit 

skapat av en spelutvecklare. Denna metod kan involvera spelutvecklaren och låta denne 

modifiera det genererade innehållet. Med online PCG körs algoritmen under pågående 

spelsession och utvecklaren kan därför inte modifiera algoritmens utdata, vilket betyder att 

godtagbara resultat måste genereras av algoritmen direkt. Generationen av nivåer får inte 

heller ta för lång tid för att undvika att störa spelupplevelsen. 

PCG kan ge flera olika fördelar för spelutveckling. Det kan användas för att komprimera 

innehåll genom att spara en samling parametrar som används för att generera innehåll 

online istället för att skicka med det färdiga innehållet. Ett exempel på detta är 

förstapersonsspelet .kkrieger (Farbrausch, 2004) som i komprimerad form är mindre än 96 

kilobyte stort.  

PCG kan också användas för att ge spel längre livslängd genom att skapa helt nytt innehåll 

varje gång spelet spelas. Det klassiska exemplet på detta är spelet Rogue (Toy, Wichman, 

Arnold & Lane, 1980), där spelaren utforskar en grotta där varje våning är annorlunda varje 

gång spelet spelas.  

Ett exempel på användning av PCG för att underlätta spelutveckling som används i många 

spel är Speedtree (Interactive Data Visualisation, 2015) som bland annat används i spel som 

The Witcher 3 (CD Project, 2015) för att automatiskt generera skogar utan att utvecklarna 

måste placera ut alla träd och buskar själva. 



 3 

Spelutvecklare kan använda PCG för att generera många olika delar av spel. I spelet 

Borderlands (Gearbox Software, 2009) är de flesta vapen som spelaren hittar 

slumpgenererade till både utseende och egenskaper. 

2.2.1 Typer av PCG 

Togelius, Yannakakis, Stanley och Browne (2011) delar upp PCG i tre olika grupper: 

 Constructive PCG är algoritmer som är garanterade att alltid generera passande 

innehåll och där ingen kontroll för att avgöra ifall resultatet är giltigt behöver 

genomföras. Algoritmen kör bara en gång och ger alltid ett användbart resultat. 

 Generate-and-test algoritmer är algoritmer som efter att ha genererat innehåll på 

något sätt validerar innehållet. Om valideringen misslyckas antingen kasseras 

innehållet och algoritmen börjar om, eller så görs någon form av korrigering. 

 Algoritmer av typen Search-Based PCG (SBPCG) genererar innehåll och använder en 

fitness-funktion för att avgöra hur väl innehållet uppfyller i förväg bestämda krav. 

Resultatet används sedan för att generera nytt innehåll som får bättre resultat från 

fitness-funktionen.  

2.2.2 PCG för att generera nivåer 

Ett av de mest utforskade områdena där PCG används inom spelutveckling är generering av 

nya nivåer för spelaren att ta sig igenom. Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) använder 

PCG för att generera labyrinter och för att ge vissa monster i dessa speciella egenskaper.  

Det finns flera filosofier att utgå ifrån när PCG används för att generera nivåer. Smith, 

Treanor, Whitehead och Mateas (2009) skapar en lista med handlingar som spelaren skall 

utföra i grupper, separerade med viloperioder. Dessa tolkas sedan för att generera hinder 

som kräver dessa handlingar för att överkomma. 

En vanlig teknik är att generera nivåer genom att sätta ihop på förhand skapad geometri i 

nya konfigurationer. Spelunky (Mossmouth, 2012) använder denna teknik med 

förhållandevis stora delar, som innehåller komponenter som justeras procedurellt. 

Dormans (2010) föreslår en teknik för att generera nivåer för äventyrsspel i stil med Zelda 

genom att bygga en graf av uppgifter och hinder som förekommer i nivån med hjälp av 

generativ grammatik och sedan bygga geometri som förverkligar denna graf med en liknande 

metod. Karavolos, Bouwer och Bidarra (2015) anpassar denna teknik för användning som ett 

verktyg åt spelutvecklare och ger dem mer inflytande under genereringsprocessen. De gör 

också anpassningar för nya speltyper. 

Sorenson och Pasquier (2010) använder en evolutionär metod för att skapa nivåer till 

plattformsspel. De föreslår ett sätt att bedöma den upplevda svårigheten av en nivå och 

använder denna mätning för att utvärdera kandidater i en evolutionär algoritm. De använder 

resultatet från denna mätning på nivåer från spelet Super Mario Bros. (1985) som 

utgångspunkt för att bestämma en fitness-funktion. 
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2.3 PCG för plattformsspel 

2.3.1 Rytmbaserad generering 

Smith m.fl. (2009) presenterar en algoritm för att generera nivåer för 2d plattformsspel 

genom att dela upp spelandet av en nivå i rytmgrupper som täcker en bestämd tid (mellan 10 

och 20 sekunder). Inom dessa rytmgrupper specificeras sedan vad spelaren förväntas göra 

under den tiden (till exempel röra sig åt höger i tre sekunder eller hålla ned hoppknappen i 

0,25 sekunder). Vilka handlingar som finns tillgängliga specificeras i en fysikmodell som 

representerar spelarkaraktärens förmågor, såsom typer av hopp och maxhastighet. 

Handlingar placeras i rytmgrupper enligt bestämda regler. De regler som Smith m.fl. (2009) 

nämner är som följer:  

 Regelbundet: handlingar placeras ut med jämna mellanrum i gruppen. 

 Slumpmässigt: handlingar placeras ut slumpmässigt under perioden. 

 Swing: handlingar placeras ut efter ett typiskt rytmmönster för musikstilen swing. 

Ett attribut kallat densitet används också, som bestämmer hur många handlingar som ska 

utföras i gruppen. 

När alla rytmgrupper i en nivå har genererats delas handlingarna upp i två köer, en kö för 

hopp och en kö för rörelse. Rörelsekön innehåller två sorters tillstånd, rörelse och väntan. 

Varje tillstånd har en tidskod som visar när tillståndet börjar. Hoppkön innehåller en rad 

med hopp associerade med tidskoder som visar när de börjar och huruvida hoppet är kort 

eller långt. 

Härnäst bestäms vilka sorts hopp som handlingarna i hoppkön står för. Detta görs genom att 

det för varje hopp slumpvis läggs till egenskaper enligt bestämda regler. En fysiksimulering 

av spelaren används för att avgöra hur lång tid hoppet tar. Typerna av hopp begränsas av hur 

lång tid det är innan nästa hopp eftersom ett hopp måste avslutas innan nästa kan påbörjas. 

När hopptyperna fastställs undersöks vilka rörelsetillstånd som överlappar med hopp. De 

delar som överlappar tas bort från rörelsetillstånden och används för att avgöra den 

horisontella längden på hoppen (till exempel blir ett gap som motsvarar ett hopp där 

spelaren ska röra sig under hela hoppet dubbelt så långt som ett gap där spelaren ska vänta 

halva tiden). 

Geometrin som motsvarar de tillstånd som är kvar i rörelsekön genereras genom att 

applicera generativ grammatik. Figur 1 visar ett exempel på en lista kommandon och en 

tänkbar motsvarande geometri. 
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Figur 1 En sekvens av hopp och en väntan omvandlas till en fiende, ett gap och 
en plattform som rör på sig. 

Flera rytmgrupper binds ihop till en nivå genom att placera viloplattformar mellan dem, 

varpå algoritmer körs på hela nivån för att distribuera mynt och knyta fast plattformar till 

botten av nivån. Mynt placeras på långa plattformar som bara har springande associerade 

med dem och vid apex av vissa hopp för att vägleda spelaren. 

Algoritmen kan styras av spelutvecklaren genom att bestämma längden på rytmgrupper 

samt vilken sort som skall användas. Spelutvecklaren kan också justera chansen att en viss 

typ av hinder väljs i geometristeget. Dessutom kan en linje definieras som nivån ska följa. 

När en nivå genererats ges den ett fitness-värde baserat på hur väl den följer linjen samt hur 

bra distribueringen av hinder stämmer överens med de chanser som utvecklaren definierat. 

Algoritmen genererar många nivåer och väljer den med högst fitness. Dock använder den 

inte det genererade fitness-värdet för att generera nya nivåer. Algoritmen faller därför under 

Generate-and-test-kategorin snarare än sökbaserad. 
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2.3.2 Occupancy-regulated Extension 

Occupancy-regulated Extension (ORE) är en algoritm för att generera nivåer presenterad av 

Mawhorter och Mateas (2010) som går ut på att placera ut enkla, fördefinierade delar på ett 

sätt som ger en intressant och ibland komplicerad nivå. 

Ett centralt begrepp för denna algoritm är "ankare", som är positioner som spelaren kan 

befinna sig i relativt till en given del. Varje fördefinierad del innehåller ett antal ankare som 

används för att placera delen i nivån som byggs. Delar består av en samling komponenter 

ordnade i ett rutmönster. En del har minst ett ankare. Delar har också attribut som kan 

användas för att påverka hur vanligt förekommande delen är och åt vilket håll plattformen 

ska fortsätta. Figur 2 visar hur en ny del placeras ut. 

 

Figur 2 Utplacering av en ny del. En passande del väljs ut för det valda ankaret. 
Delen integreras sedan med nivån och det använda ankaret avaktiveras. 

Algoritmen börjar med en nivå som innehåller en plattform och ett ankare. Biblioteket med 

delar filtreras för att hitta alla delar som är kompatibla med ankaret som testas. Från 

resultatet väljs en del ut och placeras i nivån. Ankaret som användes markeras och ett nytt 

ankare väljs ut, varpå processen börjar om. Detta fortsätter tills nivån är fylld (det går inte 

att bygga längre åt höger). Efteråt genomförs ett antal post-processing-steg på nivån som 

helhet.  

Det finns tillfällen där inga nya ankare finns att välja och i dessa fall markeras alla redan 

använda ankare som oanvända och kan då testas igen. Det kan också vara fall där inga delar i 

biblioteket passar ankaret som testas. När detta händer skapar algoritmen ett nytt ankare ett 

visst avstånd till höger om det första ankaret för att sedan kunna börja om från det. 

Mawhorter och Mateas (2010) understryker att algoritmen är ämnad att kunna anpassas för 

en mängd olika spelgenrer och att dessa kräver olika filtrerings- och selektionsalgoritmer, 

samt eventuellt spelspecifik post-processing. Filtreringsprocessen för delar de använt för 

Super Mario är som följer: 

1. Positionera delen så att ankaret som testas överlappar med ankaret i nivån. 

2. Undersök varje komponent i delen: 

a. Om en komponent är på samma plats som en identisk komponent i nivån, ta 

bort komponenten. 

b. Om en komponent är på samma plats som en komponent av annan typ är 

delen opassande. 

c. Om komponenten inte är en plattform, undersök dess grannar: 
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i. Om grannen är likadan som komponenten på samma plats i nivån, 

fortsätt kontrollera nästa. 

ii. Om grannen i världen är likadan som komponenten som testas, ta bort 

komponenten och fortsätt till nästa komponent 

iii. Om ingetdera är delen opassande. 

d. Om komponenten är en plattform undersök alla komponenter inom två 

blocks avstånd: 

i. Om grannen är likadan som komponenten på samma plats i nivån, 

fortsätt kontrollera. 

ii. Om grannen inte är en plattform och blockerar riktningen delen har är 

delen opassande. 

iii. Om grannen är en plattform är delen opassande om positionen inte är 

kompatibel med den aktuella komponenten. 

e. Ta bort komponenten om den hamnar utanför nivåns gränser. 

3. Om efter detta delen inte anses opassande, placera alla kvarvarande komponenter i 

nivån. 

Delen som väljs efter att filtreringen är klar väljs slumpmässigt, med vikter för olika delar 

uträknade från delens attribut, hur många gånger delen valts och ifall delen har attributet 

"precise", vilket betyder att hinder i komponenten kräver precis navigering för att undvika. 

I post-processing-steget undersöks alla plattformar och de utvidgas där det behövs. Sedan 

ges alla plattformar grafik som passar för platsen de sitter på. Till sist modifieras alla 

komponenter med powerups och alla fiender fördelas jämnt över nivån. För varje 

komponent som kontrolleras ökar en gräns och om ett slumptal ligger under den gränsen får 

powerupen vara kvar och gränsen återställs till sitt ursprungsvärde, annars blir powerupen 

ett mynt. Samma sak händer för fiender, dock är det större chans att en fiende lämnas kvar. 

ORE som den är beskriven i Mawhorter och Mateas (2010) är en konstruktiv algoritm, dock 

skapar den ibland nivåer som inte går att klara. 
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3 Problemformulering  

Det finns många olika algoritmer för generering av nivåer för plattformsspel, men det finns 

relativt få studier som undersöker vilka algoritmer som skapar nivåer som spelare anser 

roliga att spela. Det anordnades en tävling där flera lag skapade genereringsalgoritmer som 

sedan bedömdes genom att domare fick spela två nivåer från två olika generatorer och välja 

vilken de tyckte bäst om (Shaker m.fl., 2011). 

Målet med detta arbete är att undersöka ett antal algoritmer och se vilka algoritmer som 

anses generera bäst spelupplevelse när de används online och om någon egenskap hos de 

genererade nivåerna kan sägas vara betydelsefull för att en nivå ska uppfattas som rolig. 

De algoritmer som jämförs är som följer: 

 ORE, en konstruktiv algoritm utvecklad av Mawhorter och Mateas (2010). 

 Rytmbaserad, en generate-and-test-metod utvecklad av Smith m.fl. (2009). 

Valet av just dessa algoritmer kommer sig av flera anledningar. De har visats kunna generera 

en nivå på kort tid, vilket är ett krav på algoritmer som skall användas online. De 

representerar olika sätt att angripa problemet med nivågenerering och de har också material 

tillgängligt för att återskapa algoritmerna. Vidare finns också tidigare arbete (Horn, 

Dahlskog, Shaker, Smith och Togelius, 2014) som undersökt ORE och den rytmbaserade 

algoritmen med hjälp av en del intressanta mätvärden. 

Hypotesen är att den rytmbaserade nivågeneratorn kommer att producera nivåer som 

värderas högre av spelare tidigt i en spelsession, men att ORE kommer att generera mer 

komplicerade nivåer som håller spelarens intresse längre. Detta på grund av att det i takt 

med att spelares skicklighet ökar finns en risk att de tröttnar på de relativt rättframma nivåer 

som rytmgenerering skapar. ORE tenderar också att skapa svårare nivåer, vilket kan leda till 

att spelare som spelat längre tycker bättre om dem. (Horn,  Dahlskog, Shaker, Smith & 

Togelius, 2014) 

3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka problemet genomfördes en användarstudie. Metoden liknar den metod 

som användes av Shaker m.fl. (2011). Likt det arbetet fick deltagare testspela två nivåer från 

olika algoritmer och välja den nivå de tyckte bäst om. Till skillnad från Shaker m.fl. (2011) 

ombads deltagare i denna studie ge ett betyg till de nivåer de spelade och flera nivåer från 

samma algoritm spelades. 

3.1.1 Testmiljö 

En artefakt skapades som bestod av ett enkelt plattformsspel där spelaren kan hoppa, gå och 

springa. Plattformsspelet innehåller plattformar, en sorts gående fiende och plattformar som 

rör på sig. Det finns också mynt som spelare kan samla på, likt mynten i Super Mario Bros. 

(1985). 

3.1.2 Implementation 

De valda algoritmerna implementerades i artefakten. Algoritmerna modifierades så att 

början och slut på de genererade nivåerna alltid ser likadana ut och endast kan variera i 

höjd. Algoritmerna ställdes också in så att de genererade nivåerna tar ungefär lika lång tid 
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att spela igenom. För att minska antalet variabler bestämdes parametrarna för algoritmerna 

på förhand och det enda som ändras är seed-talet för slumpgenerering. 

3.1.3 Undersökning 

Deltagare spelade artefakten i webbläsaren. Den första nivån var en handgjord nivå ämnad 

att låta deltagarna vänja sig vid spelets kontroller och de hinder som finns i spelet. Sedan 

presenterades fyra nivåer genererade av algoritmerna och valda från ett urval av sex nivåer, 

två från varje algoritm. Efter varje nivå fick deltagarna ge den ett betyg mellan 1 och 10, där 

10 betydde att deltagaren fann nivån mycket rolig och 1 att de fann den mycket tråkig. 

Ordningen de fyra genererade nivåerna presenterades i bestämdes slumpmässigt, med 

restriktionen att om deltagaren spelat nivåer genererade av en algoritm mer än den andra, 

väljs en nivå från den minst spelade algoritmen. 

De sex nivåer som deltagarna fick spela valdes genom att låta en frivillig spela slumpmässigt 

genererade nivåer och därifrån välja nivåer som inte hade påtagliga brister. Den frivillige var 

instruerad att i övrigt inte göra några andra bedömningar (till exempel huruvida de fann 

nivåerna roliga att spela eller inte). 

Rolighet är någonting som är svårt att bestämma vad det är på grund av hur individuell en 

sådan värdering är. Inget försök att definiera för testdeltagaren vad ”roligt” betyder gjordes 

under undersökningen. Detta kan leda till att värderingar varierar från spelare till spelare 

och gör det svårt att direkt jämföra olika spelares poängsättningar. Däremot bör jämförelser 

mellan poängsättningar samma spelare gjort vara träffsäker. 

Förutom spelarens betyg på nivån sparades också statistik om spelarens beteende i nivån: 

 Hur många gånger spelaren dog. 

 Spelarens position i nivån för varje död. 

 Hur lång tid spelaren spenderade på nivån. 

 Hur lång tid spelaren spenderade på varje försök. 

Däröver sparades också de parametrar som användes för att generera nivån. Detta användes 

för att ta fram statistik om nivån. Den statistik som räknades fram är: 

 Densitet 

 Antal mynt 

 Antal fiender 

 Antal gap och hur breda de är 

Densitet definieras i Horn m.fl. (2014) som genomsnittet av antalet olika vertikala positioner 

spelarkaraktären kan befinna sig på för varje given horisontell position. 

Den framtagna statistiken används sedan för att resonera kring om det finns några element 

som hänger samman med hur rolig spelaren tyckte nivån var.  

3.1.4 Problematik 

Eftersom beskrivningar av algoritmerna i rapporterna (Mawhorter m.fl., 2010, Smith m.fl., 

2009) inte alltid går in på detaljer och eftersom ingen källkod finns tillgänglig måste en del 

antagningar göras vid implementationen av algoritmerna. Detta kan leda till skillnader 
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mellan originalimplementationerna och det som används vid undersökningen, vilket kan 

påverka resultatet. 

Beskrivningen av ORE (Mawhorter m.fl., 2010) saknar en redogörelse för vilka komponenter 

som används, vilket gör att ett nytt komponentbibliotek måste byggas. Det finns också vissa 

otydliga formuleringar, speciellt när det gäller en komponents ”riktning”. 

Beslutet att använda ett urval av nivåer bestämda på förhand istället för att använda 

slumpmässiga seed-tal för med sig vissa konsekvenser. Risken att ett fåtal spelare får nivåer 

som är mycket svåra eller omöjliga att klara av elimineras och det blir möjligt att med 

säkerhet se skillnaden mellan deltagare. Däremot för detta beslut undersökningen längre 

ifrån en eventuell implementation i ett riktigt spel, då ett sådant spel sannolikt skulle 

använda validering för att kontrollera online-genererade nivåer istället för att ha ett urval 

som spelet väljer ifrån. 

En svaghet med den valda metoden är att i ett riktigt spel kommer spelaren att spela 

betydligt fler nivåer än vad som rimligtvis kan testas i en användarstudie. Det är mycket 

möjligt att spelares preferens ändras från en algoritm till en annan om ett större antal nivåer 

från varje algoritm spelats. 

En fallstudie av ett riktigt spel som använder algoritmerna som undersöks vore intressant då 

spelares upplevelse av algoritmerna förmodligen är olika beroende på sammanhanget (till 

exempel att på eget initiativ spela ett spel kontra att delta i en studie där ett spel spelas). Ett 

riktigt spel skulle sannolikt innehålla fler nivåer än vad som realistiskt kan undersökas i en 

användarstudie. En fallstudie av detta är dock problematiskt att genomföra, då inga spel 

finns som använder algoritmerna. Om ett kommersiellt spel som använder en av 

algoritmerna kan hittas skulle en modifierad version som använder den andra algoritmen 

kunna skapas för att sedan undersöka spelarnas respons till skillnaden. 
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4 Implementation  

I detta kapitel beskrivs skapandet av artefakten som används för att undersöka problemet 

och de designval som gjordes under processens gång. 

4.1 Testmiljön 

För att nå så många deltagare som möjligt bedömdes det viktigt att artefakten kan köras i 

webbläsare. Därför valdes Flash med Flex ut som plattform, då det är kompatibelt med de 

flesta moderna webbläsare. Biblioteket Flashpunk användes för att minska arbetsbördan. 

Undersökningens natur krävde att nivåer som skapas med samma seed-tal blir identiska, 

vilket krävde en slumptalsgenerator som kan seedas, vilket inte finns i Flash som standard. 

Därför användes biblioteket Nexuslib, som har ett antal sådana funktioner. Eftersom 

undersökningen skedde över nätet behövdes en server för att leverera artefakten och lagra 

resultat, den implementerades i ASP.NET MVC. 

För att skilja på deltagare tilldelas varje dator ett unikt numeriskt id som skickas med varje 

paket av resultat. Detta görs genom att artefakten vid påbörjad körning kontrollerar om ett 

sådant tal finns sparat. Om det inte gör det tillfrågas servern, som räknar ut ett id genom att 

hitta det existerande id som är störst och lägga till ett. 

Huvuddelen av testmiljön är ett simpelt tvådimensionellt plattformsspel. Deltagaren styr en 

karaktär som kan hoppa, gå vänster och höger och springa. Det finns också fasta plattformar 

och plattformar som rör på sig samt fiender som går på marken. Fiender som flyger 

skapades också, men dessa används inte i undersökningen då inget sätt hittades att placera 

dem i nivåerna. 

Efter att en nivå är slut visas en skärm där deltagaren ombeds ge en poäng mellan ett och tio 

till nivån, vartefter datorns id, tiden det tog för deltagaren att klara nivån, antal gånger den 

började om, nivåns seed-tal och betyget spelaren gav skickas med ett POST-request till 

servern. Servern lagrar dessa data tillsammans med tidpunkten meddelandet kom i en 

databas. 

När en deltagare förlorar en nivå och måste börja om och när de klarar en nivå skickas 

datorns id, tiden det tog för deltagaren att klara nivån, antal gånger den började om, nivåns 

seed-tal och algoritmen som användes till servern med ett POST-request. Om deltagaren 

förlorade nivån skickas också spelarkaraktärens horisontella position. Om deltagaren vann 

visas en skärm där deltagaren ombeds ge nivån ett betyg, vartefter detta betyg skickas till 

servern. När en deltagare exekverar artefakten visas först en instruktionsskärm som 

beskriver vad de förväntas göra. Sedan presenteras en handgjord introduktionsbana, följt av 

banor från algoritmerna. 

Nivåer som genereras av de procedurella algoritmerna representeras av ett tvådimensionellt 

fält som sedan tolkas av spelvärlden för att generera de faktiska objekten. En postprocessing 

funktion som fyller i mark nedanför plattformar som inte har något annat under sig var 

något som fanns i båda algoritmerna och har därför implementerats en gång. 

För att ta fram den statistik om nivåer som nämndes i kapitel 3.1.3 implementerades 

funktioner i artefakten för att räkna ut den informationen. Från början var tanken att nya 
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nivåer skulle genereras för varje spelare, vilket skulle kräva att dessa funktioner kördes 

online, men då beslutet togs att istället använda förgenererade nivåer kunde statistiken 

istället räknas fram i förväg. Från början var det planerat att implementera mätningar 

definierade av Horn, m.fl. (2014) linjärhet och farlighet, samt stress definierat i Sorenson & 

Pasquier (2010), men dessa ansågs inte väsentliga och implementerades inte på grund av 

tidsbrist. 

4.2 ORE 

Implementationen av Occupancy Regulated Extension följer beskrivningen i kapitel 2.3.2. 

Den validering som Mawhorter och Mateas (2010) beskriver för varje komponent använder 

sig av plattformskomponenternas riktning. Detta koncept är vagt beskrivet. Ett antagande 

gjordes att alla plattformskomponenters riktning är höger, då ingen alternativ lösning 

verkade stämma med beskrivningen. 

Algoritmen fortsätter lägga ut delar tills den nått slutet på nivån. Ett alternativt sätt att 

avbryta vore att begränsa antalet delar som kan läggas ut, men den metoden skulle göra det 

svårt att kontrollera längden på genererade nivåer. Figur 3 visar ett exempel på ett resultat 

av ORE. 

 

Figur 3 Typiskt resultat av ORE algoritmen. 

Ett problem som uppkom var att komponenter som bestod av helt platta plattformar hade en 

tendens att fylla igen gap (och således gjorde nivån förhållandevis enkel). Lösningen som 
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valdes var att inte ha sådana komponenter och istället förlänga delarna före och efter 

huvuddelen av andra komponenter för att ge spelaren en tillräcklig plattform.  

 

Figur 4 Utan begränsningar av ankare har de flesta nivåer väldigt många 
plattformar. 

Ett annat problem var att nivån tenderade att fyllas med fler plattformar än vad som verkade 

önskvärt (se figur 4). Det är möjligt att noggrann justering av komponentbibliotek och 

komponenternas relativa frekvenser hade minskat problemet, men lösningen som i stället 

valdes var att begränsa antalet gånger ett ankare kan användas. Detta har till följd att antalet 

gånger algoritmen måste ”börja om” ökas eftersom inga ankare finns att välja, men samtidigt 

skapas nivåer som ser bättre ut. Det löste också det tidigare problemet med raka plattformar 

och minskade risken att nivåer som ej går att klara genereras. 

Programkoden för ORE finns i Appendix A. 

4.3 Rytmgenerering 

Rytmgenereringens implementation följer till det stora hela beskrivningen i kapitel 2.3.1. 

Rytmgrupper genereras som är mellan 5 och 15 sekunder långa och generatorn avbryter efter 

att mer än 60 sekunder av grupper genererats (nivåer kan följaktligen bli mellan 60 och 70 

sekunder långa).  

Tio handlingar, som kan vara antingen springa eller hoppa, placeras i jämna mellanrum ut i 

varje grupp. Detta tal omnämns i Smith, Treanor, Whitehead och Mateas (2009) som 
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frekvens och kan variera, men bedömningen gjordes att variering av längden på grupper bör 

fylla samma funktion. 

När grupperna genererats hämtas alla hopp ut och vilket sorts hopp de ska vara bestäms 

slumpmässigt. Hur lång tid varje hopp tar räknas också ut och hopp som överlappar med 

tidigare hopp elimineras. Sedan används spring-handlingarna för att skapa en lista som 

täcker hela gruppen som visar om spelaren förväntas springa eller vänta för varje given tid. 

De tider som tas upp av hopp dras sedan bort från denna lista.  

Den horisontella längden på hopp och hur lång tid de tar räknas ut med en fysik modell av 

spelaren. Det gäller dock inte den vertikala hopplängden då tidiga försök gav alltför höga 

värden. 

Oavbrutna sekvenser i listan undersöks sedan för att se om det finns några sekvenser som 

passar ”vänta, spring, vänta” och i så fall placeras en rörlig plattform där. Längden på 

plattformen bestäms av längden på spring-handlingen och hur långt plattformen rör sig 

bestäms av den andra vänte-handlingen. 

Till skillnad från Smith m.fl. (2009) innehåller artefakten inga hinder som passar mönstret 

”vänta, spring”. Istället antas alla mönster som inte resulterar i en rörlig plattform vara 

normala plattformar. En ensam vänteperiod och springperiod med likadan längd resulterar 

därför i likadan geometri. Detta beslut togs eftersom det inte finns något som hindrar 

spelaren från att fortsätta framåt under den bestämda vänteperioden och det således snarare 

var en stilistisk fråga om väntan skulle resultera i plattformar eller helt enkelt kapas. 
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Figur 5 Rytm-generering tenderar mot långa platta plattformar. 

Generation av det fält som innehåller resultatet görs genom att varje hinder gås igenom och 

det specificerade horisontella avståndet fylls med tomhet eller plattform beroende på typen. 

Tid som inte tas upp av något hinder fylls med så många plattformar som spelaren kan 

springa under den tiden. Mellan varje rytmgrupp placeras en plattform med fast bredd för 

att ge andningsrum. Figur 5 visar ett resultat av rytm-generering. 

Programkoden för rytm-generering finns i Appendix B. 

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes där en frivillig ombads spela artefakten och ge kommentarer. 

Pilotstudien visade att systemen för att samla och lagra information fungerade, men 

uppdagade också ett antal buggar i generationen av nivåer, bland annat i form av 

felplacerade mållinjer i nivåer genererade av ORE. Vidare framfördes synpunkter om de 

genererade nivåernas natur och spelarkaraktärens beteende, samt att ett par chanser att röra 

fiender utan att dö skulle göra spelet bättre.  

Spelarkaraktären gjordes lättare att kontrollera genom att accelerationen ökades. 

Svårighetsgraden minskades genom att ge spelaren två chanser att nudda fiender utan att 

behöva börja om. Kommentarerna om nivåerna bedömdes dock peka på algoritmernas natur 

snarare än brister i implementationen och följaktligen gjordes inga justeringar i respons. 
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En andra pilotstudie med samma frivillige gjordes efter att beslutet tagits att använda 

förgenererade nivåer, i syfte att bekräfta att de ändringar som gjorts inte skapat några fel. 

Inga fel hittades. 

4.5 Nivåbiblioteket 

Vilka nivåer som användes i studien bestämdes på förhand enligt processen beskriven i 

kapitel 3.1.3. De nivåer som valdes ut analyserades med utvärderingsfunktionerna som 

beskrevs i kapitel 3.1.2. Tabell 1 och tabell 2 visar resultatet av de analyserna. 

Tabell 1  

Nivå Seed-tal Längd Antal mynt Antal fiender Densitet 

Rytm 1 1566571274 918 36 4 1 

Rytm 2 274827832 771 48 6 1 

Rytm 3 935544788 718 48 5 1 

ORE 1 365137057 400 0 6 1,03 

ORE 2 1032562488 400 6 3 1,02 

ORE 3 1067318843 400 0 9 1,09 

Tabell 2  

Nivå Antal 

gap 

Genomsnittlig 

gapbredd 

Median 

gapbredd 

Standardavvikels av 

gapbredd 

Rytm 1 18 4,72 2,5 5,38 

Rytm 2 24 4,38 7 2,63 

Rytm 3 28 3,86 3,5 2,60 

ORE 1 35 3,49 3 2,58 

ORE 2 37 3,19 2 2,57 

ORE 3 31 4,06 2 2,97 
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5 Utvärdering 

Syftet med projektet var att se vilken av två algoritmer som uppskattas mest av spelare. 

Detta undersöktes genom en användarstudie. I det här kapitlet presenteras det data som 

samlats, följt av en analys och presentation av slutsatser. 

5.1 Presentation av resultat 

5.1.1 Poäng 

Tabell 3 visar poängen som deltagarna givit de enskilda nivåerna. Då betygen som 

deltagarna ger inte är objektiva kan de inte jämföras direkt. Poängen representeras därför 

som en avvikelse från genomsnittet av alla betyg som samma deltagare givit. Figur 6 visar ett 

lådagram som visar distribueringen av betyg.  

Tabell 3 De samlade poängen givna av deltagare till nivåerna 

Nivå Genomsnittlig poäng Poäng standardavvikelse 

Rytm 1 -0,33 1,8 

Rytm 2 -0,048 1,3 

Rytm 3 -0,17 1,6 

ORE 1 -0,23 1,0 

ORE 2 -0,11 1,3 

Ore 3 -2 2,0 

Tutorial 0,58 1,3 
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Figur 6 Lådagram som visar poäng som givits nivåerna som en avvikelse från 
medelvärdet.  

5.1.2 Deltagande 

Tabell 4 Det totala antalet de olika nivåerna spelades, hur många försök och hur många 

vinster 

Nivå Spelad Antal Försök Vinster 

Rytm 1 9 16 8 

Rytm 2 7 15 7 

Rytm 3 4 5 3 

ORE 1 8 114 5 

ORE 2 9 69 6 

Ore 3 7 32 2 

Introduktion 55 307 16 

 

Tabell 4 visar hur många gånger de olika nivåerna spelades, hur många försök som gjordes 

totalt mellan alla deltagare och hur många gånger nivåerna klarades. De flesta deltagare 

avbröt spelet innan de klarat introduktionsnivån, men de som klarade den nivån spelade en 

förhållandevis stor mängd nivåer. 
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Det är stor skillnad i hur många försök som krävdes för att klara en nivå mellan rytm och 

ORE algoritmer. Rytmalgoritmerna kräver ungefär två försök för att klara, men nivåer 

genererade med ORE tog i genomsnitt mellan fem och tio försök, i linje med 

introduktionsnivån. 

5.1.3 Misslyckade genomspelningar 

Här presenteras platserna i nivåerna där spelarkaraktärer har dött. Bilder på nivåerna visas 

där röda lodräta linjer markerar platser där en spelarkaraktär dött. Mer intensivt röda linjer 

visar flera händelser på samma ställe. 

 

Figur 7 Introduktionsnivå 

Figur 7 visar introduktionsnivån. Som den enda nivån som alla spelare spelade har 

introduktionsnivån flest förluster. De flesta förlusterna kommer i passager där spelaren 

måste ta sig upp till plattformar med fiender på och vid gap som kräver hela 

spelarkaraktärens hopplängd. Antalet förluster minskar i andra halvan av nivån, men om det 

kommer sig av att deltagarna vid det laget vant sig vid spelets kontroller eller om de spelare 

som förlorade mycket gav upp är svårt att säga. 

 

Figur 8 Rytm 1 

Rytm 1 (Figur 8) är den i särklass längsta banan och de flesta förluster har skett precis före 

eller efter den platta sträcka som tar upp en tredjedel av längden. 

 

Figur 9 Rytm 2 

De flesta förluster i Rytm 2 (Figur 9) är koncentrerade runt ett hopp ned på en smal 

plattform. 

 

Figur 10 Rytm 3 
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Rytm 3 (Figur 10) har bara en enda död, vid ett hopp neråt. 

 

Figur 11 ORE 1 

I ORE 1 som ses i Figur 11 har de allra flesta förluster skett i början av nivån, som börjar med 

en serie av smala plattformar som spelaren måste hoppa uppåt mot. Sedan kommer en plats 

med två väldigt smala plattformar i följd som båda har en fiende på där flera spelare har 

förlorat. 

 

Figur 12 ORE 2 

Likt ORE 1 har ORE 2 en smal plattform i början med en fiende på, vilken orsakat de flesta 

förluster i nivån. Den första halvan av nivån har flera hopp med stor höjdskillnad, vilket kan 

vara anledningen till det större antalet förluster där. 

 

Figur 13 ORE 3 

ORE 3 (Figur 13) är den nivå som klarats av minst i förhållande till hur många deltagare som 

försökte klara den. Den första halvan består av flera hopp med stor höjdskillnad upp och ned 

och avslutas med ett långt hopp till en smal plattform. Dessa områden står för de flesta av 

alla förluster och efter mitten finns inga förluster. Tillsammans med det faktum att denna 

nivå är den som klarats minst gånger är det möjligt att detta betyder att de som klarade 

nivån behärskade spelet tillräckligt bra för att över huvud taget inte förlora så mycket. 

Det går att se ett klart mönster i att de områden i nivåer som leder till flest omstarter är gap 

där spelaren måste hoppa upp. Detta blir ännu tydligare när plattformar är smala och när 

fiender finns på målplattformen. En förklaring till varför nivåer genererade av ORE tenderar 

att vara svårare kan vara att ORE har en högre chans att skapa stora höjdskillnader jämfört 

med rytmgenerering och att rytmgenereringens regelbundna placering av hinder gör det 

sällsynt att fiender placeras på en plattform där en precisionslandning krävs. 

5.2 Slutsatser 

Resultaten som samlats är inte tillräckliga för att säkert säga att en algoritms nivåer 

föredrogs framför den andras. Nivåerna genererade av ORE har i genomsnitt något lägre 

poäng än de genererade av rytmgeneratorn, men denna skillnad kommer till stor del från 
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nivån ORE3, vilken endast har två mätvärden. Om resultaten från denna nivå räknas bort 

har ORE något högre poäng än rytmgeneratorn, men skillnaden är för liten för att kunna dra 

slutsatsen att ORE är mer uppskattad. 

Hypotesen att ORE skulle uppskattas mer efter att deltagaren spelat en tid formulerades 

utifrån tanken att deltagare skulle tillåtas spela så många nivåer de ville. Med den 

utformning av studien som slutligen användes spelade deltagarna som mest fyra nivåer från 

algoritmerna. Detta bedöms inte vara tillräckligt lång tid för att kunna urskilja om någon 

sådan tendens finns. 

ORE tenderar att generera betydligt svårare nivåer än rytmgenerering, vilket är i linje med 

hypotesen. Få spelare behövde spela en nivå genererad av rytmgenerering mer än två gånger 

innan de klarade den, till skillnad från ORE där antalet försök är betydligt högre. De 

designval som gjorts under utvecklandet av algoritmen har dock begränsat komplexiteten i 

ORE-nivåer, vilket speglas i ett densitetsvärde som skiljer sig väldigt lite från nivåer 

genererade med rytmgenerering. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Det här arbetet utfördes i syfte att finna spelares uppfattning av nivåer genererade av 

procedurella algoritmer för tvådimensionella plattformsspel, ett område som sett ökad 

forskning under de senaste åren men där spelarnas synpunkter på de olika metoderna inte 

beaktats. 

I studien jämfördes två procedurella nivågenereringsalgoritmer, en konstruktiv algoritm och 

en rytmbaserad algoritm, med syfte att se vilken deltagarna uppskattade mest. Studien 

utfördes genom att deltagare via webläsare spelade ett spel där de efter varje avslutad nivå 

ombads ge ett betyg till den. 

Resultaten visar inte några säkra tecken på att någon algoritm föredras framför den andra 

och det bedömdes inte finnas tillräcklig information för att undersöka hypotesen att 

deltagares preferenser skulle skifta från den rytmbaserade till den konstruktiva algoritmen. 

6.2 Diskussion 

Det finns, som nämnts i bakgrunden, relativt få arbeten som undersöker spelares 

uppskattning av procedurella nivågenereringsalgoritmer. Därför är det svårt att relatera 

resultatet direkt till annat arbete. ORE var en av de algoritmer som deltog i den tävling som 

beskrivs av Shaker m.fl. (2011), där den kom på fjärde plats av sex. Detta speglar delvis 

resultatet i denna studie, där ORE fick något lägre poäng. Horn m.fl. (2014) analyserar 

algoritmerna utifrån ett antal numeriska kriterier. Resultatet av denna studie pekar på att 

det finns en merit i deras mätning av ”leniency”, då nivåer genererade av ORE visade sig vara 

betydligt svårare än nivåer genererade med rytmgenerering (”Launchpad” i deras arbete). 

Det är svårt att uttala sig om resultatets trovärdighet i förhållande till originalalgoritmerna, 

då många implementationsdetaljer var oklara och egna lösningar var nödvändiga. Speciellt 

ORE, vars beteende beror mycket på det komponentbibliotek som används kan mycket väl 

ha gett andra resultat om originalimplementationen hade kunnat användas. 

En påtaglig brist med arbetet är hur få betyg som samlats. Eftersom 70 procent av deltagarna 

inte klarade introduktionsnivån gav dessa deltagare inga data som bidrar till att svara på 

frågeställningen. Det går inte heller att resonera runt varför dessa deltagare avbröt studien, 

då ingen information om vilka deltagarna var samlades. Ett alternativ för att få fler att delta 

en längre tid hade varit att göra introduktionsnivån lättare att klara av. Ett annat alternativ 

vore att lägga till checkpoints, platser där spelaren börjar om ifrån om de dör efter att ha 

passerat dem. Det är svårt att säga hur stor betydelse detta har. Checkpoints  påverkan på 

nivåers svårighetsgrad vore ett intressant forskningsämne. 

Antalet bestämda nivåer som undersöktes valdes utifrån en kompromiss mellan att få 

tillräckligt många svar för varje nivå och önskan att täcka så många olika varianter som 

möjligt. Med tanke på det låga antalet deltagare hade det förmodligen varit bättre att ha ett 

mindre antal nivåer som alla spelade istället. Det finns förmodligen bättre metoder för att 

välja vilka nivåer som användes än den som användes. Ett exempel vore att välja ett eller 

flera mätvärden som anses intressanta. Nivåer skulle då kunna väljas så att de representerar 

median- och extremvärden för dessa mätvärden.  
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Ett annat möjligt problem som kommer av att deltagarna fick spela olika nivåer är frågan om 

vilka nivåer som deltagaren spelat påverkat den poäng de ger. Alternativet, att låta alla 

deltagare spela alla nivåer, bedömdes kräva för mycket av deltagarna. Det var också viktigt 

att nivåerna inte spelades i samma ordning av alla deltagare, då detta skulle leda till att 

nivåerna endast undersöks i just den plats i ordningen som alla spelade dem i. 

Det är en viss variation i hur många gånger de olika nivåerna presenterades för deltagarna. 

Ett system som spårade hur många gånger en viss nivå har spelats och som valde nivåer 

utifrån det, likt det som användes av Shaker m.fl. (2011), hade varit ett bra tillägg. 

Det är väldigt osannolikt att den information som samlats skulle kunna användas för att 

identifiera en deltagare då ingen personlig information lagrats förutom de ID-nummer som 

användes för att separera klienter. Endast med tillgång till en deltagares dator är det möjligt 

att se att de deltagit i studien och vilket ID-nummer som tilldelats den deltagaren. 

Studien är svår att upprepa med identiska villkor då den är beroende av frivilliga deltagare 

som har egna åsikter och smak. Även om samma deltagare skulle samlas skulle faktorn att de 

redan deltagit en gång och därför känner till innehållet av studien inte kunnat bortses ifrån. 

Trots detta är den här och andra liknande undersökningar ett steg mot att bättre förstå vad 

som uppskattas av spelare i plattformsspel och kan leda till utvecklande av nya 

genereringsalgoritmer för att skapa mer varierade spel med längre livslängd. 

6.3 Framtida arbete 

Denna studie har inte undersökt effekten av varierande av parametrar till de olika 

algoritmerna. Ett intressant område att utforska vore till vilken grad ändring av parametrar 

påverkar spelares uppfattning av algoritmerna och vilka parametrar som agerar tillsammans 

för att påverka till exempel de genererade nivåernas svårighetsgrad. Speciellt intressant är 

ORE-algoritmens komponentbibliotek, då en liten förändring i det kan ha stora 

konsekvenser i den genererade nivån. 

I denna studie gjordes inga försök att kontrollera svårighetsgraden på de genererade 

nivåerna och fundamentalt utgår ingen av algoritmerna från någon form av utmaningskurva 

under generationen. Det vore intressant att se hur algoritmer som använder svårighet som 

en parameter i generationen tas emot av spelare. 

I ett längre och mer storskaligt perspektiv skulle det vara mycket intressant att se 

algoritmerna implementerade i ett faktiskt spel i någon form av fallstudie för att se hur 

spelares uppfattning av nivåerna förändras efter mer erfarenhet av ett spel. Detta skulle 

troligen kräva ett annat sätt att mäta spelarnas uppskattning av nivåerna.  

De röda linjerna som används för att markera platserna där spelare dött i nivåerna visade sig 

fungera väldigt bra och skulle kunna användas av spelutvecklare för att analysera sina nivåer 

och hitta ställen som är speciellt svåra.  En tänkbar vidareutveckling av metoden vore att 

använda mer avancerade tekniker för visualisering, till exempel liknande den metod som 

presenteras av Perrot, Bourqui, Hanusse, Lalanne och Auber (2015) för visualisering av 

punktdata, där områden med hög densitet färgas med annan färg. 
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För att resultatet i denna studie skall kunna användas i ett riktigt spel krävs betydligt mer 

arbete med att finslipa algoritmerna, samt utforskande av effekten av variation av olika 

parametrar, inte minst på nivåernas svårighetsgrad. 

Utanför spelbranschen finns potential för idéerna bakom rytmgenerering. Tanken att 

automatiskt generera platser utifrån vad som de förväntas innehålla skulle kunna användas 

för att generera områden för annat än spel, till exempel byggnader, på liknande sätt som 

Dormans (2010) genererar nivåer till äventyrsspel genom en metod som listar de objekt som 

skall finnas i nivån. 
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Appendix A -  ORE källkod 

[Appendix ska fungera som referenslistan - dvs det ska finnas referenser till den från texten. 

Appendix ska inte vara numrerade utan ska namnges med: Appendix A, Appendix B osv. De 

ska vara sidnumrerade (I, II, III ...) men de ska inte finnas med i innehållsförteckningen. 

Varje nytt appendix ska börja på toppen av sidan.] 

Anchor.as 

package Generation.ORE  
{ 
 /** 
  * ... 
  * @author ... 
  */ 
 public class Anchor  
 { 
  private var active:Boolean = true; 
  private var x:int; 
  private var y:int; 
  private var used:int; 
  public function Anchor(x:int, y:int)  
  { 
   this.x = x; 
   this.y = y; 
   active = true; 
   used = 0; 
  } 
   
  public function get X():int { return x; } 
  public function set X(value:int):void  
  { 
   x = value; 
  } 
   
  public function get Y():int { return y; } 
  public function set Y(value:int):void  
  { 
   y = value; 
  } 
   
  public function get Active():Boolean { return active; } 
  public function set Active(value:Boolean):void  
  { 
   active = value; 
  } 
  public function get Used():int { return used; } 
  public function Use():void 
  { 
   used++; 
  } 
 } 
} 

ChunkLibrary.as 
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package Generation.ORE  
{ 
 /** 
  * ... 
  * @author ... 
  */ 
 public class ChunkLibrary  
 { 
  public const Chunks:Vector.<Component> = new <Component> [ 
//   new Component(new <Vector.<int>>[ 
//    new <int>[10, 3, 10], 
//    new <int>[1, 1, 1] 
//   ], 0.1), 
    
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 03], 
    new <int>[01, 00] 
    ], 0.3), 
 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 01, 01], 
    new <int>[01, 01, 00, 00, 00, 00] 
   ], 0.5), 
 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 01, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 01, 01] 
   ], 0.5), 
 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[0, 0, 5, 5, 5], 
    new <int>[0, 0, 0, 0, 0], 
    new <int>[0, 0, 0, 0, 0], 
    new <int>[10, 0, 0, 0, 0] 
   ], 0.2), 
 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 0, 0, 0, 10], 
    new <int>[1, 1, 1, 1, 1] 
   ], 1), 
 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 0, 0, 0, 0, 0, 10], 
    new <int>[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] 
   ], 0.5), 
    
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 07, 00, 00, 00, 01], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 00, 06, 06, 06, 00, 00], 
   ], 0.2), 
 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
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    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 00, 01, 01, 01], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 01, 01, 00, 00, 00], 
   ], 1), 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 01, 01, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 00, 01, 01, 01], 
   ], 1), 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 01, 01], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 01, 00, 00, 00, 00], 
   ], 1), 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 01, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 01, 01], 
   ], 1), 
   new Component(new <Vector.<int>>[ 
    new <int>[10, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[01, 01, 01, 01, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 00], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 00, 00, 10], 
    new <int>[00, 00, 00, 00, 01, 01, 01], 
   ], 0.2), 
  ]; 
  public function ChunkLibrary()  
  { 
    
  } 
   
 } 
} 

Component.as 

package Generation.ORE  
{ 
 /** 
  * ... 
  * @author ... 
  */ 
 public class Component  
 { 
  private var contents:Vector.<Vector.<int>>; 
  private var frequency:Number; 
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  public function Component(contents:Vector.<Vector.<int>>, 
frequency:Number = 1) 
  { 
   this.contents = contents; 
   this.frequency = frequency; 
  } 
   
  public function get Contents():Vector.<Vector.<int>> { return 
contents; } 
  public function get Frequency():Number {return frequency;} 
 } 
 
} 

OREGenerator.as 

package Generation.ORE  
{ 
 import Generation.BaseGenerator; 
 import nexus.math.TinyMersenneTwisterGenerator;  
 /** 
  * ... 
  * @author ... 
  */ 
 public class OREGenerator extends BaseGenerator  
 { 
  private const levelWidth:int = 400; 
  private const levelHeight:int = 14; 
  public function OREGenerator()  
  { 
    
  } 
  override public function MakeLevel(seed:int):Vector.<Vector.<int>>  
  { 
   rand = new TinyMersenneTwisterGenerator(seed); 
   var level:Vector.<Vector.<int>> = null; 
   do { 
    level = CreateLevel(); 
    RegulateEnemyNumbers(level); 
    FillPlatforms(level); 
   } while (!ValidateLevel(level)) 
   return level; 
  } 
   
  private function ValidateLevel(level:Vector.<Vector.<int>>):Boolean 
  { 
   //TODO: is level completeable? 
   if(level[0].length < 150) return false; 
   return true; 
  } 
 
  private function 
RegulateEnemyNumbers(level:Vector.<Vector.<int>>):void 
  { 
   var enemyCounter:int = 0; 
   for(var i:int = 0; i<level[0].length; i++) 
   { 
    for(var j:int = 0; j<level.length; j++) 
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    { 
     if(level[j][i] == 3) 
     { 
      if(rand.next()%100 < enemyCounter && 
enemyCounter> 70) 
      { 
       enemyCounter = 0; 
       continue; 
      } else { 
       level[j][i] = 0; 
      } 
     } 
    } 
    enemyCounter += 7; 
   } 
  } 
 
  private function CreateLevel():Vector.<Vector.<int>> 
  { 
   var level:Vector.<Vector.<int>> = new Vector.<Vector.<int>>() 
   var anchors:Vector.<Anchor> = new Vector.<Anchor>(); 
   var maxComponents:int = 100; 
   var numComponents:int = 0; 
   //assemble start point 
   for (var i:int = 0; i < levelHeight; i++) 
   { 
    level.push(new Vector.<int>); 
    for (var j:int = 0; j < levelWidth; j++) 
    { 
     if (i == levelHeight-5 && j<5) level[i].push(1); 
     else level[i].push(0); 
    } 
   } 
   level[levelHeight-7][3] = 2; 
   anchors.push(new Anchor(4, levelHeight-6)); 
   var finished:Boolean = false; 
   var restarted:Boolean = false; 
   while (!finished) 
   { 
    var anchor:Anchor = SelectAnchor(anchors); 
    if (!anchor)  
    { 
     //activate all anchors 
     restarted = true; 
     for each (var a:Anchor in anchors) 
     { 
      //restrict number of times anchor may be 
used 
      if(a.Used<1) 
       a.Active = true; 
     } 
     anchor = SelectAnchor(anchors); 
     if (!anchor) 
     { 
      //there are no usable anchors, create one 
      var x:int = 0, y:int = 0; 
      for each(a in anchors) { 
       if (a.X > x) { 
        x = a.X; 
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        y = a.Y; 
       } 
      } 
      //finished = true; 
      //trace("new anchor: " + x + " " + y); 
      anchor = new Anchor(x+10, y); 
      anchors.push(anchor); 
     } 
    } 
    anchor.Use(); 
    var component:SelectionResult = SelectComponent(level, 
anchor); 
    if (component != null) 
    { 
     //assemble component 
     numComponents++; 
     for(i=0; i<component.Chunk.Contents.length; i++) 
     { 
      for (j = 0; j < 
component.Chunk.Contents[i].length; j++) 
      { 
       if(component.Chunk.Contents[i][j] == 
10) 
       { 
        //add anchor 
        anchors.push(new 
Anchor(j+component.OffsetX, i+component.OffsetY)); 
       } 
       if(component.Chunk.Contents[i][j] != 
0) 
       
 level[i+component.OffsetY][j+component.OffsetX] = 
component.Chunk.Contents[i][j];  
       //if we are close to the end, finish 
generation 
       if (j + component.OffsetX > 
levelWidth - 20)  
       { 
        finished = true; 
       } 
      } 
     } 
     restarted = false; 
    } 
    anchor.Active = false; 
   } 
   //add finish line 
   var furthest:int = 0; 
   var h:int = 0; 
   for(i = 0; i<level.length; i++) 
   { 
    for(j = level[i].length-1; j>=0; j--) 
    { 
     if(level[i][j] == 1) 
     { 
      if(j> furthest)  
      { 
       furthest = j; 
       h = i; 
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      } 
     } 
    } 
   } 
   for(;furthest<level[0].length; furthest++) 
   { 
    level[h][furthest] = 1; 
   } 
   level[h-2][level[0].length - 2] = 9; 
   return level; 
  } 
   
  private function SelectAnchor(anchors:Vector.<Anchor>):Anchor 
  { 
   //select an active anchor at random 
   var a:Vector.<Anchor> = anchors.filter(AnchorFilter); 
//   trace("numactiveAnchors: " + a.length); 
   if (a.length == 0) return null; 
   return a[rand.next()%a.length]; 
  } 
   
  private function AnchorFilter(item:Anchor, index:int, 
vector:Vector.<Anchor>):Boolean 
  { 
   return item.Active; 
  } 
   
  private function SelectComponent(level:Vector.<Vector.<int>>, 
anchor:Anchor):SelectionResult 
  { 
   //do filtering 
   var lib:ChunkLibrary = new ChunkLibrary(); 
   var fitting:Vector.<SelectionResult> = new 
Vector.<SelectionResult>(); 
   for each (var chunk:Component in lib.Chunks) 
   { 
    var acceptable:Boolean = true; 
    var anchors:Vector.<Anchor> = new 
<Anchor>[SelectLeftAnchor(chunk)]; 
    if (anchors.length == 0) continue; 
    for each (var chunkAnchor:Anchor in anchors)  
    { 
     var modChunk:Vector.<Vector.<int>> = new 
Vector.<Vector.<int>>(); 
     //var chunkAnchor:Anchor = anchors[0]; 
     acceptable = true; 
     var empty:Boolean = true; 
     //trace(chunkAnchor.X + " " + chunkAnchor.Y); 
     var x:int = anchor.X - chunkAnchor.X; 
     var y:int = anchor.Y - chunkAnchor.Y; 
     for (var i:int = 0; i < chunk.Contents.length; 
i++) 
     { 
      if (i + y<0 || i+y>level.length-1)  
      { 
       acceptable = false; 
       break; 
      } 
      modChunk.push(new Vector.<int>()); 
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      for (var j:int = 0; j < 
chunk.Contents[0].length; j++) 
      { 
       //Interrupt if overflowing map on x-
axis 
       if (j + x > level[0].length - 1 || 
j+x<0) 
       { 
        acceptable = false; 
        break; 
       } 
       if(chunk.Contents[i][j] == 
level[i+y][j+x]) 
       { 
        modChunk[modChunk.length - 
1].push(0); 
       } else { 
        modChunk[modChunk.length - 
1].push(chunk.Contents[i][j]); 
        empty = false; 
       } 
       if(j+x<0 || i+y<0)  
       { 
        acceptable = false; 
        break; 
       } 
       //if chunk equals existing, it's ok 
(step 2a,b)  
       if(chunk.Contents[i][j] != 
level[i+y][j+x] && level[i+y][j+x] != 0) 
       { 
        acceptable = false; 
       } 
       if(chunk.Contents[i][j] != 1) 
       { 
        //step C 
        for(var k:int =0; k<3*3; k++) 
        { 
         var kd:int = k/3; 
         var km:int = k%3; 
         if(i+kd - 1 >= 
chunk.Contents.length || i + kd - 1 < 0 
          || j + km -1 >= 
chunk.Contents[0].length || j + km - 1 < 0) 
          continue; 
         if (i + y + kd - 1 >= 
level.length || i + y + kd - 1 < 0) continue; 
         if (j + x + km - 1 >= 
level[0].length || i + x + km - 1 < 0) continue; 
         if(k == 4) continue; 
         if(level[i+y+kd-
1][j+x+km-1] == 0) continue; 
         if(level[i+y+kd-
1][j+x+km-1] == chunk.Contents[i+kd-1][j+km-1]) continue; 
         if(level[i+y+kd-
1][j+x+km-1] == chunk.Contents[i][j]) 
         { 
          modChunk[i][j] = 
0; 
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          continue; 
         } 
         acceptable = false; 
         break; 
        } 
       } else { 
        for(k = 0; k<5*5; k++) 
        { 
         kd = k/5; 
         km = k%5; 
         if(i+kd - 2 >= 
chunk.Contents.length || i + kd - 2 < 0 
          || j + km -2 >= 
chunk.Contents[0].length || j + km - 2 < 0) 
          continue; 
         if (i + y + kd - 2 >= 
level.length || i + y + kd - 2 < 0) continue; 
         if (j + x + km - 2 >= 
level[0].length || i + x + km - 2 < 0) continue; 
         if(k==12) continue; 
         if(level[i+y+kd-
2][j+x+km-2] == 0) continue; 
         if(level[i+y+kd-
2][j+x+km-2] == chunk.Contents[i+kd-2][j+km-2]) continue; 
         if(k>12 && k<15)  
         { 
          acceptable = 
false; 
          break; 
         } 
         if(level[i+y+kd-
2][j+y+km-2] == 1)  
         { 
          acceptable = 
false; 
          break; 
         } 
        } 
       } 
      } 
     } 
     if(acceptable && !empty) 
     { 
      fitting.push(new SelectionResult(new 
Component(modChunk, chunk.Frequency), x, y)); 
     } 
    } 
   } 
   //Do selection 
   if (fitting.length == 0) return null; 
   var totalChance:Number = 0; 
   for each (var result:SelectionResult in fitting) 
   { 
    totalChance += result.Chunk.Frequency; 
   } 
   var chance:Number = rand.next()%totalChance; 
   totalChance = 0; 
   for each (result in fitting) 
   { 
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    totalChance += result.Chunk.Frequency; 
    if(chance<totalChance) return result; 
   } 
   throw new Error("Unreachable"); 
   return fitting[rand.next()%fitting.length]; 
  } 
  //find the first anchor(left to right) in chunk 
  private function SelectLeftAnchor(chunk:Component):Anchor 
  { 
   var anchors:Vector.<Anchor> = FindAnchors(chunk); 
   if(anchors.length==0) return null; 
   var leftmost:Anchor = anchors[0]; 
   for each (var anchor:Anchor in anchors) 
   { 
    if(anchor.X < leftmost.X) leftmost = anchor; 
   } 
   return leftmost; 
  } 
  private function FindAnchors(chunk:Component) :Vector.<Anchor> 
  { 
   var anchors:Vector.<Anchor> = new Vector.<Anchor>(); 
   for (var i:int = 0; i < chunk.Contents.length; i++) 
   { 
    for (var j:int = 0; j < chunk.Contents[0].length; j++) 
    { 
     if (chunk.Contents[i][j] == 10)  
     { 
      anchors.push(new Anchor(j, i)); 
     } 
    } 
   } 
   return anchors; 
  } 
 } 
 
} 

SelectionResult.as 

package Generation.ORE  
{ 
 /** 
  * ... 
  * @author Johan Elmquist 
  */ 
 public class SelectionResult  
 { 
  private var chunk:Component; 
  private var offsetX:Number; 
  private var offsetY:Number; 
 
  public function SelectionResult(chunk:Component, offsetX:Number, 
offsetY:Number) 
  { 
   this.chunk = chunk; 
   this.offsetX = offsetX; 
   this.offsetY = offsetY; 
  } 
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  public function get Chunk():Component  
  { 
   return chunk; 
  } 
  public function get OffsetX():Number  
  { 
   return offsetX; 
  } 
  public function get OffsetY():Number  
  { 
   return offsetY; 
  } 
 } 
 
} 
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Appendix B -  Rytm källkod 

Action.as 

package Generation.Rythm  
{ 
 /** 
  * ... 
  * @author Johan Elmquist 
  */ 
 public class Action  
 { 
   
  public static const RUN:int = 0; 
  public static const JUMP:int = 1; 
  public static const WAIT:int = 2; 
  public var Time:Number = 0; 
  public var Type:int = RUN; 
  public var Duration:Number = 1; 
  public function Action(time:Number, type:int = JUMP, duration:Number 
= 1) 
  { 
   if (type > 2) throw new Error("NON-TYPE: ", type); 
   this.Time = time; 
   this.Type = type; 
   this.Duration = duration; 
  } 
   
 } 
 
} 

Obstacle.as 

package Generation.Rythm  
{ 
 /** 
  * ... 
  * @author Johan Elmquist 
  */ 
 public class Obstacle  
 { 
  //jump obstacle types 
  public static const UP:int = 0; 
  public static const DOWN:int = 1; 
  public static const STRAIGHT:int = 2; 
  public static const ENEMY_ON:int = 3; 
  public static const ENEMY_OVER:int = 4; 
   
  //moving platform types 
  public static const PLATFORM_VERTICAL:int = 5; 
  public static const PLATFORM_HORIZONTAL:int = 6; 
   
  public var Type:int = 0; 
  //Distances are int terms of blocks 
  public var xDistance:int = 0; 
  public var yDistance:int = 0; 
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  public var Duration:Number = 0; 
  public var PlatformWidth:int = 0; 
  public var Time:Number; 
  //NOTE: bestämmde att obstacles har en tid och gapen mellan dem 
fylls med platt 
  public function Obstacle()  
  { 
    
  } 
   
 } 
 
} 

RytmGenerator.as 

package Generation.Rythm  
{ 
 import Generation.BaseGenerator; 
 import nexus.math.TinyMersenneTwisterGenerator; 
 /** 
  * ... 
  * @author ... 
  */ 
 public class RythmGenerator extends BaseGenerator  
 { 
  private const numGroups:int = 2; 
  private const targetLevelTime:int = 60; 
  private const minJump:Number = 1; 
  private const minFall:Number = 2; 
  private const maxFall:Number = 6; 
  private const minStraightJump:int = 2; 
  private const playerSpeed:int = 10; 
  private const movingPlatformSpeed:int = 5; 
   
  private var playerSim:PlayerSimulator = null; 
  //used for deciding jump distances 
  private var gridSize:int = 32; 
  public function RythmGenerator(gridSize:int)  
  { 
   playerSim = new PlayerSimulator(); 
   this.gridSize = gridSize; 
  } 
   
  override public function MakeLevel(seed:int):Vector.<Vector.<int>>  
  { 
   rand = new TinyMersenneTwisterGenerator(seed); 
   var bestLevel:Vector.<Vector.<int>> = null; 
   var bestScore:Number = -10; 
   for (var i:int = 0; i < 100; i++) { 
    var level:Vector.<Vector.<int>> = CreateLevel(); 
    var score:Number = JudgeLevel(level); 
    if (score > bestScore) { 
     bestScore = score; 
     bestLevel = level; 
    } 
   } 
   //trace(bestScore); 
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   FillPlatforms(bestLevel); 
   return bestLevel; 
  } 
   
  private function JudgeLevel(level:Vector.<Vector.<int>>):Number 
  { 
   //TODO: Fitness function 
   var score:Number = 0; 
   for (var i:int = 0; i < level.length; i++) { 
    for (var j:int = 0; j < level[0].length; j++) { 
     if (level[i][j] == 7) score++; 
    } 
   } 
   if (level.length < 14) score = 0; 
   return score; 
   return 1;// level.length >= 15 ? 2 - level.length / 15 : 
level.length / 15; 
  } 
 
  private function CreateLevel():Vector.<Vector.<int>> 
  { 
   var totalTime:int = 0; 
   var groups:Vector.<RythmGroup> = new Vector.<RythmGroup>(); 
   while (totalTime < targetLevelTime) { 
    //groups between 5 and 15 seconds 
    var groupLength:Number = (rand.next() % 3) * 5 + 5; 
    var density:int = rand.next() % 3; 
    var group:RythmGroup = new RythmGroup(groupLength, 
RythmGroup.REGULAR, RythmGroup.HIGH, rand); 
     
    if (ValidateGroup(group)) { 
     groups.push(group); 
     totalTime += groupLength; 
    } 
   } 
   var obstacles:Vector.<Vector.<Obstacle>> = 
GenerateObstacleList(groups); 
   var level:Vector.<Vector.<int>> = 
ConstructGeometry(obstacles); 
   PostProcessLevel(level); 
   return level; 
  } 
 
  private function 
ConstructGeometry(obstacles:Vector.<Vector.<Obstacle>>):Vector.<Vector.<int>> 
  { 
   var minHeight:int = 0; 
   var maxHeight:int = 0; 
   var height:int = 0; 
   for each(var groupObs:Vector.<Obstacle> in obstacles) { 
    for (var i:int = 0; i < groupObs.length; i++) { 
     height += groupObs[i].yDistance; 
     minHeight = height < minHeight ? height : 
minHeight; 
     maxHeight = height > maxHeight ? height : 
maxHeight; 
    } 
   } 
   var levelHeight:int = maxHeight - minHeight + 1; 
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   //trace(maxHeight + " " + minHeight + " " + height+ " " + 
levelHeight); 
   if (levelHeight < 14) levelHeight = 15; 
   else levelHeight += 3; 
   height = levelHeight-maxHeight-1; 
   var level:Vector.<Vector.<int>> = new Vector.<Vector.<int>>(); 
   for (i = 0; i < levelHeight; i++) { 
    level.push(new Vector.<int>()); 
   } 
    
   var t:Number = 0; 
   for each(groupObs in obstacles) { 
    //add rest platform between groups 
    for (var j:int = 0; j < level.length; j++) { 
     for (var k:int = 0; k < 10; k++) { 
      if (j == height) level[j].push(1); 
      else level[j].push(0); 
     } 
    } 
    //trace("grouplen: " + groupObs.length); 
    for (i = 0; i < groupObs.length; i++) { 
     //trace("obstacles "+i+": "+groupObs[i].Type); 
     //fill time before obstacle 
     var time:Number = groupObs[i].Time; 
     var numBlocks:int = Math.max((time-t) * 
playerSpeed, 2); 
     switch (groupObs[i].Type) { 
      case Obstacle.UP: 
      case Obstacle.DOWN: 
      case Obstacle.STRAIGHT: 
       //trace("t: " + t + " time: "+time); 
       for (j = 0; j < level.length; j++) { 
        for (k = 0; k < 
numBlocks+groupObs[i].xDistance; k++) { 
         if (j == height && k < 
numBlocks) level[j].push(1); 
         else level[j].push(0); 
        } 
       } 
       t = time+groupObs[i].Duration; 
       height += groupObs[i].yDistance; 
       break; 
        
      case Obstacle.ENEMY_ON: 
       //trace("t: " + t + " time: "+time); 
       for (j = 0; j < level.length; j++) { 
        for (k = 0; k < 
numBlocks+groupObs[i].xDistance; k++) { 
         if (j == height) 
level[j].push(1); 
         else level[j].push(0); 
        } 
       } 
       level[height - 1][level[0].length - 
1] = 3; 
       break; 
      case Obstacle.ENEMY_OVER: 
       //trace("t: " + t + " time: "+time); 
       for (j = 0; j < level.length; j++) { 



 XVI 

        for (k = 0; k < 
numBlocks+groupObs[i].xDistance; k++) { 
         if (j == height) 
level[j].push(1); 
         else level[j].push(0); 
        } 
       } 
       level[height - 
1][Math.floor(level[0].length - 1 - groupObs[i].xDistance/2)] = 3; 
       break; 
      case Obstacle.PLATFORM_HORIZONTAL: 
       for (j = 0; j < level.length; j++) { 
        for (k = 0; k < 
groupObs[i].xDistance+groupObs[i].PlatformWidth; k++) { 
         if (j == height && k >= 
groupObs[i].xDistance) level[j].push(6); 
         else if (j == height && 
k == 0) level[j].push(7); 
         else level[j].push(0); 
        } 
       } 
       break; 
      case Obstacle.PLATFORM_VERTICAL: 
       for (j = 0; j < level.length; j++) { 
        for (k = 0; k < 
groupObs[i].PlatformWidth; k++) { 
         if (j == height) 
level[j].push(6); 
         else if (j == 
height+groupObs[i].yDistance && k == 0) level[j].push(7); 
         else level[j].push(0); 
        } 
       } 
       height += groupObs[i].yDistance; 
       break; 
      default: 
       trace("Not yet implemented obstacle: 
" + groupObs[i].Type); 
       break; 
     } 
    } 
   } 
   //place player 
   level[Math.max(0, levelHeight - maxHeight - 3)][0] = 2; 
   //assemble end 
   for (i = 0; i < 20; i++)  
   { 
    for (j = 0; j < level.length; j++)  
    { 
     if (j == height) level[j].push(1); 
     else level[j].push(0); 
    } 
   } 
   level[height - 2][level[0].length - 5] = 9; 
   //trace("Levellength: "+level[0].length); 
   return level; 
  } 
   
  private function PostProcessLevel(level:Vector.<Vector.<int>>):void 
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  { 
   //TODO:POST PROCESSING 
   AddCoins(level); 
  } 
   
  private function AddCoins(level:Vector.<Vector.<int>>):void 
  { 
   var h:int = 0; 
   var empty:Boolean = false; 
   var place:Number = 0; 
   for (var i:int = 0; i < level[0].length; i++) 
   { 
    empty = true; 
    place += 1.5; 
    for (var j:int = 0; j < level.length; j++) 
    { 
     if (level[j][i] != 0) empty = false; 
     if (level[j][i] == 1) h = j; 
    } 
    if (empty && rand.next()%100 < place && h-3>=0) { 
     if (level[h - 3][i] == 0 && level[h - 3][i + 1] 
== 0 && level[h - 3][i + 2] == 0) 
     { 
      level[h - 3][i] = 5; 
      level[h - 3][i + 1] = 5; 
      level[h - 3][i + 2] = 5; 
      place = 0; 
     } 
    } 
   } 
  } 
   
  /**sanity check group and fix minor errors such as overlapping 
actions 
   * if possible 
   */ 
  private function ValidateGroup(group:RythmGroup):Boolean 
  { 
   var lastAction:Action = group.Actions[group.Actions.length - 
1]; 
   if (lastAction.Time+lastAction.Duration > group.GroupLength) { 
    lastAction.Duration = group.GroupLength - 
lastAction.Time; 
   } 
   //overlap between actions fixes itself during processing 
   return true; 
  } 
  /** 
   * Apply generative grammar to list of actions to create obstacles. 
   */ 
  private function 
GenerateObstacleList(groups:Vector.<RythmGroup>):Vector.<Vector.<Obstacle>> 
  { 
   var obstacleGroups:Vector.<Vector.<Obstacle>> = new 
Vector.<Vector.<Obstacle>>(); 
    
   var groupTime:Number = 0; 
   var lastAction:Number = 0; 
   for (var i:int = 0; i < groups.length; i++) { 
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    var obstacles:Vector.<Obstacle> = new 
Vector.<Obstacle>; 
    obstacleGroups.push(obstacles); 
    //generate obstacles for jumps 
    for (var j:int = 0; j<groups[i].Actions.length; j++) { 
     if (groups[i].Actions[j].Type == Action.JUMP) { 
      if (lastAction > groups[i].Actions[j].Time 
+ groupTime) continue; 
     
 obstacles.push(MakeJumpObstacle(groupTime+groups[i].Actions[j].Time, 
groups[i].Actions[j].Duration)); 
      lastAction = obstacles[obstacles.length - 
1].Time+obstacles[obstacles.length - 1].Duration; 
     } 
    } 
    //consume other actions due to jump durations 
    //make list of run/wait commands 
    var lastMove:Number = groupTime; 
    var moves:Vector.<Action> = new Vector.<Action>(); 
    for(j = 0; j < groups[i].Actions.length; j++) { 
     if(groups[i].Actions[j].Type == Action.RUN) { 
      var wait:Number = 
groups[i].Actions[j].Time + groupTime - lastMove; 
      if(wait > 0) { 
       //fill time until action 
       moves.push(new Action(lastMove, 
Action.WAIT, wait)); 
      } else if(wait < 0) { 
       //overlap, merge actions 
       var newDuration:Number = 
moves[moves.length-1].Duration+wait+groups[i].Actions[j].Duration; 
       if(newDuration>moves[moves.length-
1].Duration) 
       { 
        moves[moves.length-
1].Duration = newDuration; 
        lastMove = 
moves[moves.length-1].Time + newDuration; 
       } 
       continue; 
      } 
      //add action, lastMove = time+duration 
      moves.push(new 
Action(groups[i].Actions[j].Time + groupTime, Action.RUN, 
groups[i].Actions[j].Duration)); 
      lastMove = groups[i].Actions[j].Time + 
groupTime + groups[i].Actions[j].Duration; 
     } 
    } 
    if(lastMove-groupTime < groups[i].GroupLength) 
     moves.push(new Action(lastMove, Action.WAIT, 
groups[i].GroupLength-lastMove+groupTime)); 
    else if(lastMove-groupTime > groups[i].GroupLength) 
     moves[moves.length-1].Duration = 
groups[i].GroupLength + groupTime - moves[moves.length-1].Time; 
 
    var t:Number = groupTime; 
    var newMoves:Vector.<Action> = new Vector.<Action>(); 
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    for each (var o:Obstacle in obstacles) {//(j = 0; j < 
obstacles.length; j++) { 
     if(o.Time <= t) { 
      t = o.Time + o.Duration; 
      continue; 
     } 
     var start:Number = t; 
     var end:Number = o.Time; 
     for each (var m:Action in moves) { 
      if(end < m.Time) break; 
      if(start > m.Time + m.Duration) continue; 
      if(m.Time <= start && m.Time+m.Duration >= 
end) { //move covers gap 
       newMoves.push(new Action(start, 
m.Type, end-start)); 
      } else if(m.Time <= start && 
m.Time+m.Duration < end) { //move overlaps start 
       newMoves.push(new Action(start, 
m.Type, m.Time+m.Duration - start)); 
      } else if(m.Time > start && 
m.Time+m.Duration >= end) { //move overlaps end 
       newMoves.push(new Action(m.Time, 
m.Type, end-m.Time)); 
      } else { //move is inside gap 
completely 
       newMoves.push(new Action(m.Time, 
m.Type, m.Duration)); 
      } 
     } 
     t = o.Time + o.Duration; 
    } 
    //generate other obstacles 
    //keep a list of the actions and a seperate list of 
types, since actions can repeat 
    //just run = a platform, just wait = nothing, wait - 
run - wait = moving platform 
    var seqMoves:Vector.<Action> = new Vector.<Action>(); 
    var s:Vector.<int> = new Vector.<int>(); 
    for each (m in newMoves) { 
     if (seqMoves.length == 0 || 
seqMoves[seqMoves.length - 1].Time+seqMoves[seqMoves.length - 1].Duration == 
m.Time) { 
      seqMoves.push(m); 
      if (!s.length > 0 || s[s.length - 1] != 
m.Type) { 
       s.push(m.Type); 
      } 
     } else { 
      if (s.length > 3) { 
       for (j = 0; j < s.length; j++) { 
        if (j < s.length-2 && s[j] == 
Action.WAIT && s[j + 1] == Action.RUN && s[j + 2] == Action.WAIT) { 
        
 InsertObstacle(obstacles, ExtractPlatform(seqMoves, j)); 
         //add platform 
         j += 2; //skip others 
        } else { 
         //add platform or 
nothing 
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        } 
       } 
      } 
      seqMoves = new Vector.<Action>(); 
      s = new Vector.<int>(); 
     } 
    } 
     
    groupTime += groups[i].GroupLength; 
   } 
    
   return obstacleGroups; 
  } 
   
  private function InsertObstacle(obstacles:Vector.<Obstacle>, 
obstacle:Obstacle):void 
  { 
   var index:int = -1; 
   for (var i:int = 0; i < obstacles.length-1; i++) 
   { 
    if (obstacle.Time > obstacles[i].Time && obstacle.Time 
< obstacles[i + 1].Time) 
    { 
     obstacles.splice(i + 1, 0, obstacle); 
    } 
   } 
  } 
   
  private function ExtractPlatform(moves:Vector.<Action>, 
index:int):Obstacle 
  { 
   var stage:int = -1; 
   var last:int = -1; 
   var time:Number = 0; 
   var duration:Number = 0; 
    
   var waitDuration:Number = 0; 
   var moveDuration:Number = 0; 
   var wait2Duration:Number = 0; 
   var platTime:Number = 0; 
   for each (var m:Action in moves) { 
    if (last != m.Type) { 
     //summation of last stage finished, is it one we 
want? 
     if (stage == index) {  
      waitDuration = duration; 
      platTime = time; 
     } else if (stage == index + 1) { 
      moveDuration = duration; 
     } else if (stage == index + 2) { 
      wait2Duration = duration; 
     } 
     last = m.Type; 
     stage++; 
     time = m.Time; 
     duration = m.Duration; 
    } else { 
     duration += m.Duration; 
    } 
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   } 
   return MakeMovingPlatform(platTime, waitDuration, 
moveDuration, wait2Duration); 
  } 
  private function MakeJumpObstacle(time:Number, 
duration:Number):Obstacle 
  { 
   var obstacle:Obstacle = new Obstacle(); 
   obstacle.Time = time; 
   //calculate jump height and length 
   //choose between jump up, down, forward, on enemy, over enemy 
   if (duration < 0.5) obstacle.Type = rand.next()%3; 
   else obstacle.Type = rand.next()%5; 
   //obstacle.Type = Obstacle.UP; 
   switch (obstacle.Type) { 
    case Obstacle.UP: 
     var maxJump:Number = (-
playerSim.CalculateJumpHeight(duration))/gridSize; 
     obstacle.yDistance = rand.next() % (maxJump - 
minJump) + minJump; 
     obstacle.yDistance = Math.max( -
obstacle.yDistance, -3); 
     var maxHor:Number = 
playerSim.CalculateMaxHorDistance(duration, obstacle.yDistance*gridSize) / 2; 
     obstacle.xDistance = (rand.next() % 
maxHor)/gridSize; 
     break; 
    case Obstacle.DOWN: 
     obstacle.yDistance = rand.next() % (maxFall-
minFall) + minFall; 
     obstacle.xDistance = (rand.next() % 
playerSim.CalculateMaxHorDistance(duration, 0))/gridSize; 
     break; 
    case Obstacle.STRAIGHT: 
     obstacle.xDistance = (rand.next() % 
(playerSim.CalculateMaxHorDistance(duration, 0)/gridSize - 2))+2; 
     break; 
    case Obstacle.ENEMY_ON: 
     obstacle.xDistance = 
playerSim.CalculateMaxHorDistance(duration, 0)/gridSize; 
     break; 
    case Obstacle.ENEMY_OVER: 
     obstacle.xDistance = 
(playerSim.CalculateMaxHorDistance(duration, 0) / 2)/gridSize; 
     break; 
    default: 
     throw new Error("Unrecognized obstacle type: 
"+obstacle.Type); 
   } 
   obstacle.Duration = playerSim.CalculateJumpDuration(duration, 
obstacle.xDistance, obstacle.yDistance); 
   return obstacle; 
  } 
  /* Place Moving platforms. The move part and second wait part 
determine platform size and platform travel respectively 
   * TODO: wait 1 = time to wait for platform to arrive? 
   * Most interpretation is done in geometry generation. platform 
width is encoded in xDistance, travel distance in yDistance 
   */ 
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  private function MakeMovingPlatform(time:Number, 
waitDuration:Number, moveDuration:Number, wait2Duration:Number):Obstacle 
  { 
   var obstacle:Obstacle = new Obstacle(); 
   obstacle.Time = time; 
   obstacle.Type = Obstacle.PLATFORM_VERTICAL; // rand.next() % 2 
+ Obstacle.PLATFORM_VERTICAL; 
    
   var numBlocks:int = Math.max(movingPlatformSpeed * 
wait2Duration, 1); 
   var platformwidth:int = Math.max(moveDuration * playerSpeed, 
2); 
    
   obstacle.PlatformWidth = platformwidth; 
   switch (obstacle.Type) { 
    case Obstacle.PLATFORM_VERTICAL: 
     obstacle.yDistance = -numBlocks; 
     break; 
    case Obstacle.PLATFORM_HORIZONTAL: 
     obstacle.xDistance = numBlocks; 
     break; 
    default: 
     trace("Makeplatform invalid type: " + 
obstacle.Type); 
     break; 
   } 
   return obstacle; 
  } 
 
 } 
} 

RytmGroup.as 

package Generation.Rythm  
{ 
 import nexus.math.TinyMersenneTwisterGenerator; 
 /** 
  * Genererar rytm grupper för användning i rytmgeneratorn. 
  * @author ... 
  */ 
 public class RythmGroup  
 { 
  private const minRunTime:Number = 0.1; 
  private const maxRunTime:Number = 5; 
  private const runChance:int = 40; 
  private const jumpTimes:Array = [0.25, 0.75]; 
   
  //timing modes 
  public static const REGULAR:int = 0; 
  public static const SWING:int = 1; 
  public static const RANDOM:int = 2; 
  //density modes 
  public static const LOW:int = 0; 
  public static const MEDIUM:int = 1; 
  public static const HIGH:int = 2; 
   
  private var actions:Vector.<Action> = new Vector.<Action>(); 
  private var groupLength:Number; 
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  public function RythmGroup(groupLength:Number, mode:int, 
density:int, rand:TinyMersenneTwisterGenerator)  
  { 
   var numActions:int = density == LOW ? 3 : 0; 
   numActions = density == MEDIUM ? 5 : numActions; 
   numActions = density == HIGH ? 10 : numActions; 
   this.groupLength = groupLength; 
   PlaceActions(mode, numActions, rand); 
   AssignActions(rand); 
  } 
   
  public function get GroupLength() : Number 
  { 
   return groupLength; 
  } 
   
  private function PlaceActions(mode:int, numActions:int, 
rand:TinyMersenneTwisterGenerator):void 
  { 
   switch (mode) { 
    case REGULAR: 
     for (var i:Number = 0; i < groupLength; i += 
groupLength / (numActions + 1)) { 
      actions.push(new Action(i)); 
     } 
     break; 
    case SWING: 
     throw new Error("Not yet implemented!"); 
     break; 
    case RANDOM: 
     for (i = 0; i < numActions; i++) { 
      actions.push(new Action(rand.next() % 
(groupLength - 1))); 
     } 
     break; 
    default: 
     throw new Error("Unregognized generation mode: " 
+ mode); 
   } 
  } 
   
  private function 
AssignActions(rand:TinyMersenneTwisterGenerator):void 
  { 
   for (var i:int = 0; i<actions.length; i++) { 
    actions[i].Type = rand.next()%100 < runChance ? 
Action.RUN : Action.JUMP; 
    if (actions[i].Type == Action.JUMP) { 
     actions[i].Duration = 
jumpTimes[Math.floor(rand.next() % 2)]; 
    } 
    else { 
     actions[i].Duration = rand.next() % (maxRunTime-
minRunTime) + minRunTime; 
    } 
   } 
  } 
 



 XXIV 

  public function get Actions():Vector.<Action> 
  { 
   return actions; 
  } 
 } 
} 

 


