
Ma
ll sk apa d av  H e

nr ik

RYTMBASERAD BANGENERERING FÖR
VERTIKALA PLATTFORMSSPEL

RHYTHM-BASED LEVEL GENERATION 
FOR VERTICAL PLATFORM GAMES

Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi
Grundnivå 30 högskolepoäng
Vårtermin 2017

Jenny Söderberg

Handledare: Peter Sjöberg
Examinator: Mikael Johannesson



Sammanfattning

Det  här  arbetet  beskriver  implementationen  av  en  rytmbaserad  algoritm  för  att
procedurellt  generera  plattformsbanor  och  hur  den  anpassats  för  att  passa
nedåtgående spel, i syfte att undersöka vilken kapacitet det resulterande programmet
har för att skapa banor som skiljer sig från varandra. 

Undersökningen utfördes genom att låta artefakten generera ett större antal banor och
jämföra  värden  mellan  olika  rytmer.  Mätvärdena  som  iakttogs  baserades  på  hur
mycket banorna avvek från en mittlinje och på frekvensen av banelement som innebar
konsekvenser för spelaren.

Resultatet av undersökningen tyder på att rytmbaserad bangenerering har  förmågan
att generera vitt skilda banor för nedåtgående plattformsspel och att det därför finns
ett värde i fortsatt utveckling och undersökningar i form av användarstudier av hur
utmanande eller underhållande banorna upplevs, samt för att utveckla algoritmen till
att ha parametrar för att låta bandesigners styra hur olika rytmer kan kombineras till
banor. 

Nyckelord: [procedurell generering, plattformsspel, down-scroller]
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1  Introduktion

Plattformsspel har i dagligt tal nästan blivit synonymt med den klassiska sidorullande spring
från vänster till höger och hoppa över hinder-modellen och har på senare tid använts flitigt 
inom forskning både inom artificiell intelligens och procedurell generering av spelinnehåll.

Utvecklare har ändå hittat möjligheter till innovation inom den bredare definitionen; som 
kontrast till sidorullande spel börjar det nu finnas produkter marknadsförda som 
nedåtrullande - spel som likt de klassiska stödjer sig på nöjet i hitta en rytm av precisa hopp 
och lyckas ta sig förbi en bana fylld med hinder och fiender, men från en annan vinkel.

Det här arbetet tar avstamp i den likheten för att undersöka hur metoder utarbetade för den 
klassiska versionen kan anpassas för att användas i nedåtrullande spel. Det görs genom att 
implementera en rytmbaserad algoritm som utifrån spelarens möjliga handlingar 
konstruerar plattformsbanor enligt förutbestämd rytmer. Artefakten kommer även 
inkorporera verktyg för att jämföra hur stor variation som blir mellan banorna och hur de 
ställer sig utmaningsmässigt i jämförelse med resultat från tidigare studier om sidorullande 
plattformsspel.

Den här rapporten kommer i kapitel 2 närmare beskriva begreppet plattformsspel och 
varianter inom genren, kort ta upp betydelsen av procedurellt genererat innehåll samt 
presentera den rytmbaserade algoritm som kommer att användas. I kapitel 3 beskrivs det 
valda problemet i relation till tidigare forskning samt metoden för undersökningen, följt av 
en diskussion över den valda metoden.

I kapitel 4 beskrivs implementationen av en rytmbaserad algoritm anpassat efter 
förutsättningarna för nedåtgående spel samt det initiala testet av artefakten och dess 
resultat. Därefter redovisas och utvärderas undersökningens resultat i kapitel 5.

Hela arbetet sammanfattas till sist i kapitel 6, följt av en diskussion om studiens eventuella 
påverkan och betydelse inom spelutveckling, samt möjliga framtida arbeten inom ämnet.
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2  Bakgrund

I det här kapitlet beskrivs en uppdelning mellan olika plattformsspel baserad på vad spelaren
kan se av banan och spelens övergripande riktning. Därefter förklaras vad bangenerering är 
och dess koppling till plattformsspel, samt hur den skiljer sig mellan olika typer av 
plattformsspel. Till sist beskrivs en specifik typ av procedurell bangenerering som baseras på
rytmer i spelarens handlingar. 

2.1  Plattformsspel

Gemensamt för plattformsspel är att de innehåller det geometriska konceptet plattformar, 
det finns en avatar som ska förflyttas mellan plattformarna och det är möjligt för spelaren att
misslyckas med detta (Nationalencyklopedin, 2017). Det är även vanligt att plattformsspel 
innehåller olika hinder, hjälpmedel, belöningar och sätt att påverka banan (Smith, Cha & 
Whitehead, 2008). Enligt Smith, Treanor, Whitehead och Mateas (2009) är rytm, tidsprecisa
och repeterade handlingar nyckelkoncept inom bandesign för plattformsspel.

De tidigaste spelen var statiska - hela banan är synlig på skärmen till dess den passerats, då 
spelet byter till en helt ny vy. Ett exempel är Donkey Kong (Nintendo, 1981) där avataren 
genom att hoppa och klättra ska ta sig upp från botten av skärmen till toppen utan att träffas 
av fallande objekt. Spelaren har hela tiden överblick över banan och möjligheten till 
överraskningar är begränsad.

Med utvecklingar i hårdvara och tekniker blev det vanligare med kantrullande spel - bara en 
del av banan visas åt gången men vyn följer avatarens förflyttning så att mer av banan kan 
utforskas. Det gör att det blir lättare att spela ett segment som redan har spelats eftersom 
spelaren då har mer information om hur banan ser ut och kan planera sina handlingar 
utifrån den informationen (Jennings-Teats, Smith & Wardrip-Fruin, 2010). Kantrullande 
spel kan i sin tur delas in beroende på vilken riktning de huvudsakligen utspelas i. Pedersen, 
Togelius och Yannakakis (2009) nämner rörelseriktning inom en bana som en aspekt i vad 
som kan påverka spelupplevelsen. 

Det klassiska sidorullande plattformsspelet exemplifieras i Super Mario Bros (Nintendo, 
1985). Spelaren styr en karaktär som genom att springa och hoppa ska ta sig genom en 
horisontell bana som löper från vänster till höger. Längs banan finns hinder, fiender och 
belöningar utplacerade och det är möjligt att få tillgång till nya förmågor som till exempel 
förändrad styrka, osårbarhet och möjligheten att skjuta eldbollar.

Super Mario 64 (Nintendo, 1996) är ett tredimensionellt plattformsspel och ett av de första 
inom området. Det blandar en öppen värld utan tydlig riktning med linjära hinderbanor och 
kan ses som ett exempel på vad Dahlskog, Togelius och Nelson (2014) nämner om att många 
spel i 3D i mycket bygger på samma principer som sidorullande plattformsspel.

Ice Climber (Nintendo, 1985) är ett vertikalt plattformsspel där målet i spelet är att ta sig 
upp för ett berg. Avatarerna är utrustade med klubbor som kan användas till att döda fiender
eller till att slå upp hål i plattformarna för att kunna hoppa upp. Spelaren kan bara se en del 
av banan i taget och vyn förflyttas vertikalt när avatarerna förflyttar sig uppåt. 
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2.1.1  Nedåtrullande plattformsspel

Både Ice Climber och Donkey Kong är klätterspel där utmaningen ligger i att ta sig uppåt i 
kamp med gravitationen, men renodlade fallspel där fokus ligger på att ta sig ner genom en 
plattformsbana är svårare att hitta. Bubble Bobble (Nintendo, 1986) är ett statiskt 
plattformsspel som använder sig av både klättrings- och fallandeelement.

Inom plattformsspel kan begreppet “Leap of Faith” användas för när ett bansegment är 
konstruerat på så sätt att spelaren inte kan veta var eller om det finns något att landa på 
förrän efter avataren redan har lämnat en plattform. Det är kritiserat som designelement för 
att det inte ger spelaren möjlighet att göra ett informerat val (Brandse & Tomimatsu, 2013) 
och är särskilt relevant för spel med fallsekvenser (Asensio, 2016). Bubble Bobble undviker 
detta genom att avataren när den faller ur skärmen dyker upp igen i överkanten av banan 
och spelaren därmed hela tiden har vetskap om var den kommer att landa.

Freedom Fall (Stirfire Studios, 2014) är ett vertikalt plattformsspel där avataren 
huvudsakligen rör sig nedåt genom ett torn genom att hoppa och falla. Nedstigningen kan 
saktas ned genom att glida på väggarna, göra ett hopp mitt i luften eller aktivera en 
glidflygare. Liknande kan avatarens fall nedför en brunn i Downwell (Devolver Digital, 2015)
dämpas med hjälp av vapen placerade i skorna, vilket ger spelaren mer möjlighet att uppfatta
vad som finns nedanför och därmed tid att planera sina handlingar.

Falldown (Alphathegame.com, 2017) är ett webbaserat enknappsspel som går ut på att 
oskadd falla ned genom en bana med dynamiska hinder. Även om det inte är ett 
plattformsspel har det likheter i och med att fokuset ligger på att hoppa vid precisa 
tidpunkter för att undvika hinder.

2.1.2  Plattformsbanor

Inom genren plattformsspel finns det stora skillnader i hur bandesignen behöver vara 
uppbyggd beroende på vilken sorts plattformsspel det är. De kan variera i mekanik och 
huvudsakligt mål med spelet. Eftersom 2D-plattformsspel följer tydliga principer men trots 
det kan vara komplext uppbyggda lämpar de sig väl för undersökningar (Smith 2008).

De flesta sidorullande plattformsspel innehåller gap mellan plattformar som något avataren 
ska ta sig förbi (Pedersen m.fl., 2009) och beroende på hur plattformarna är placerade kan 
gapet bli för stort för att banan ska gå att klara av. För att utvärdera om en sådan 
plattformsbana är spelbar går det att kontrollera dels om det finns en framkomlig, 
oblockerad väg från start till slut, dels jämföra avstånden mellan plattformarna med 
avatarens hoppförmåga (Compton & Mateas, 2006). 

2.1.3  Bankomponenter

Smith m.fl. (2008) beskriver ett ramverk för att analysera 2D plattformsbanor genom att 
dela upp dem i komponenter baserat på hur dessa komponenter påverkar spelaren. Enligt 
deras uppdelning är plattformar objekt som det går att stå på och som kan användas för att 
ta sig framåt i banan. Hinder är objekt som kan skada avataren och inkluderar gap mellan 
plattformar. Förflyttningsmedel är allt som underlättar för avataren att ta sig fram. 
Samlarföremål är olika former av belöningar för spelaren. Utlösare är objekt som förändrar 
banans innehåll på något sätt.
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2.2  Procedurell generering
Procedurell  generering  är  ett  sätt  att  algoritmiskt  skapa  innehåll  för  spel  utan  större
mänsklig inblandning, ofta i syfte att spara tid och energi vid skapandet av större mängder
innehåll eller för att göra det enkelt att med liten ansträngning förändra vissa aspekter av
innehållet (Pedersen m.fl., 2009).

Banor är en grundläggande del av spel och varierar i utseende och funktion mellan olika 
genrer (Smith m.fl., 2008). Procedurell bangenerering används inom spel för att det ger 
möjligheten att skapa stora mängder banor utan mänsklig inblandning. Det har dock varit 
ovanligt inom plattformsspel eftersom hur bankomponenter placeras lätt kan göra att banan 
blir ospelbar (Compton & Mateas, 2006). 

2.2.1  Bangenerering för plattformsspel

Dahlskog m.fl. (2014) använder en metod som kombinerar vågräta tvärsnitt ur banor från 
Super Mario Bros.  för att procedurellt generera sidorullande plattformsbanor i samma stil 
som spelets egna banor. Resultatet utvärderas dels utifrån linjäritet - i hur hög grad banorna 
skiftar i höjdled och därmed hur krävande hopp spelaren behöver utföra, dels utifrån hur 
förlåtande banorna är baserat på täthet av fiender och dödliga gap. De nämner även att deras
metod kan vara applicerbar inom andra spelgenrer som använder sig av linjära banor och 
ger som exempel bland annat racingspel som Need for Speed-serien (Electronic Arts, 1994) 
och evighetsspel som Temple Run (Imangi Studios, 2011). 

Både racingspel och evighetsspel där en avatar rör sig oavbrutet framåt har likheter med 
fallandespel i det att banorna behöver designas med åtanken att spelaren kommer ha 
begränsade möjligheter att stanna upp eller ens påverka progressionen genom banan. 

2.2.2  Rytmbaserad bangenerering

I spel som bygger på att spelaren utför handlingar vid precisa tidpunkter kan banor 
konstrueras för att skapa en rytm. Bankomponenter kan kombineras till olika mönster och 
genom att ge spelaren en viss rytm att följa får hen lättare att placera exakt när handlingar 
behöver utföras (Compton & Mateas, 2006).

Genom att dela upp plattformsbanor i vilka bankomponenter de består av går det att se 
lokala mönster i banan, så kallade rytmgrupper. Rytmgrupper har en början och ett slut och 
skarven mellan två rytmgrupper tillåter spelaren att ta en paus i banan (Smith m.fl., 2008).

En rytm i det här sammanhanget är ett verktyg för att skapa banan, inte något som spelaren 
kommer att tvingas följa för att klara spelet. Tanken är att spelaren ska vilja utföra 
handlingarna när de passar med de tänkta taktslagen för att det underlättar, men det bör 
även vara möjligt att göra dem senare eller tidigare och ändå ta sig förbi utmaningarna i 
banan.

En rytmgrupp består av bansegment där spelaren kan uppfatta en viss rytm. Segment som 
tillhör samma rytmgrupp innehåller samma rytm för spelaren men kan ha olika geometriska 
uttryck. En rytm består av en tidslängd, täthet, taktmönster samt egenskapen att kunna 
repeteras eller speglas (Smith m.fl., 2009). 
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Smith m.fl. (2009) beskriver en tvådelad lösning för att generera rytmgrupper som sedan 
kombineras till hela plattformsbanor. Det första steget skapar en följd av spelarhandlingar 
bestående av val av handling och tidslängd för handlingen och det andra steget översätter 
utifrån en referenslista följden av handlingar till geometriska uppsättningar.

Rytmgrupperna kombineras för att forma en längre bana med ett viloställe i form av en 
plattform mellan varje två på varandra följande bansegment. När ett antal banor har skapats 
utvärderas de utifrån bestämda kriterier och den med bäst värde behålls. 

5



3  Problemformulering 

Bangenerering för plattformsspel har varit fokuserat på horisontellt orienterade banor med 
en linjär väg där utmaningen ligger i att utföra handlingar vid en precis tidpunkt. För några 
år sedan blev bangenerering ett populärt forskningsområde och 2D plattformsspel var en 
lämplig plattform att använda sig av (Nygren, 2011).

I och med den växande mobilmarknaden har populariteten av plattformsspel återuppväckts. 
De senaste åren har sett utgivandet av evighetsspel som Temple Run (Imangi Studios, 2011) 
och Spelunky (Mossmouth, 2012) samt av de kanske första exemplen på nedåtrullande 
plattformsspel i form av Freedom Fall (Stirfire Studios, 2014) och Downwell (Devolver 
Digital, 2015). Det visar att det kan finnas en nytta med att utveckla fungerande 
bangenereringsalgoritmer för vertikala plattformsspel och med att tydliggöra vad som skiljer
i tillvägagångssätt jämfört med algoritmer för det mer etablerade området sidorullande 
plattformsspel.

Dahlskog m.fl. (2011) använder en metod som bygger på ett corpus tränat på banor från ett 
existerande spel för att generera banor med liknande känsla. Argumenten mot att använda 
samma metod för nedåtrullande banor är att underlaget för att göra träningen är 
undermåligt då utbudet på spel att utgå från är begränsat. Freedom Fall (Stirfire Studios, 
2014) är ett pusselbaserat spel; en uppdelning av dess banor skulle behöva göras med grövre 
granularitet vilket enligt Smith m.fl. (2009) gör det lätt att identifiera återkommande 
bansegment. Downwell (Devolver Digital, 2015) bygger mycket på förmågan att förstöra 
block för att bana väg, vilket avviker från den standarduppsättning av avatarförmågor 
beskriven av Smith m.fl. (2008).

Rytm är en central del i många plattformsspel (Smith m.fl., 2009) och till skillnad från 
spelmekanik och banuppbyggnad behöver den inte märkbart påverkas av vilken huvudsaklig 
riktning banorna har. Smith m.fl. (2009) använder en algoritm där rytmgenereringen är 
skild från den geometriska representationen, vilket öppnar möjligheten till att anpassa 
algoritmen för spel med andra fysiska förutsättningar.  

Smith, Cha och Whitehead (2008) definierar objektet plattform som en komponent som går 
att stå på och som kan användas för att ta sig fram i banan. Med deras definition som 
utgångspunkt kan det i förlängningen ses som att en bana bestående av en enda lång 
plattform vore giltig för ett sidorullande plattformsspel. För ett fallandespel skulle samma 
scenario vara ospelbart och en giltig bana skulle i teorin istället kunna bestå av inga 
plattformar alls.

Enligt Dahlskog, Togelius och Nelson (2014) måste en bangenereringsalgoritm baserad på 
sidorullande banor ta hänsyn till både vertikal och horisontell interaktion om den inte har ett
sätt att representera banan som en linjär följd.

Målet med det här arbetet är att undersöka om en rytmbaserad algoritm för generering av 
plattformsbanor, skapad av Smith m.fl. (2009), kan anpassas för att skapa spelbara banor 
för ett nedåtrullande spel, samt huruvida det är meningsfullt att göra dessa anpassningar. 
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Spelbarheten definieras som att det finns en möjlig väg från början till slutet av banan. 
Meningsfullheten delas upp i två aspekter. Dels om det är effektivare att implementera 
bangeneratorn än att skapa banorna för hand, utvärderat på om mängden genererade banor 
har tillräckligt stor bredd eller diversitet sett till banornas värden på linjäritet och 
förlåtandegrad, dels om det finns ett värde i banorna i sig, baserat på om det finns ett mått 
av utmaning i dem (Smith m.fl., 2009). 

Enligt Dahlskog m.fl. (2014) och Smith m.fl. (2011) kan linjäritet och förlåtandegrad även 
användas som en indikation på hur stor utmaning banorna innebär för spelaren. Linjäritet 
mäts genom att dra en tänkt mittlinje för banan och ta det genomsnittliga avståndet till 
denna linje för bankomponenterna. Förlåtandegrad baseras på hur hög andel av banan som 
tillåter spelaren att göra misstag utan att det påverkar progressionen genom spelet, i 
praktiken hur många banelement som har ytterligare påverkan utöver att blockera vägen för 
avataren.

Hypotesen är att situationen för ett nedåtrullande spel blir markant annorlunda än ett 
sidorullande spel i och med att gravitationen är riktad åt samma håll som avataren ska 
förflytta sig och plattformar därmed har en bromsande effekt på progressionen snarare än är
ett medel för att ta sig framåt, att spelarens möjliga handlingar blir annorlunda eller får 
förändrad betydelse gentemot sidorullande spel samt att rytmgruppernas geometriska 
uttryck måste omskapas för att fungera i det nya sammanhanget.  

3.1  Metodbeskrivning

En artefakt kommer att skapas innehållande en implementation av en rytmbaserad algoritm 
skapad av Smith m.fl. (2009), modifierad till att använda en spelarmodell anpassad för ett 
enkelt nedåtrullande plattformsspel där avataren kan svänga åt höger och vänster, hoppa 
samt minska fallhastigheten. Banelementen som ska användas kan vara statiska eller rörliga 
och består av plattformar som kan blockera vägen och hinder som orsakar skada genom att 
minska spelarens progression genom banan.

Rytmerna som algoritmen bygger på har parametrar för att kunna varieras med avseende på 
rytmtyp (regelbunden eller svängande), längd (5, 10, 15 eller 20 sekunder), samt densitet 
(låg, medel eller hög frekvens av spelarhandlingar). 

Efter att en rytm genererats omvandlas den till en sekvens av spelarhandlingar innehållande 
typ av handling, tidpunkt den ska utföras och hur länge spelaren interagerar med spelet 
genom att till exempel hålla ner den relevanta knappen. Sekvensen av handlingar översätts 
därefter till en geometrisk representation av rytmen i form av hinder och plattformar som 
förväntas utlösa den bestämda sekvensen av spelarhandlingar.

Vilka uppsättning av hinder och plattformar som genereras för en en rytmgrupp kommer att 
påverka graden av linjäritet och förlåtandegrad; till exempel kan ett taktslag både ge upphov 
till en sidoförflyttning i form av en väjning för ett hinder och en inbromsning för att vänta ut 
en rörlig plattform. I det förstnämnda fallet blir linjäriteten lägre på grund av förflyttning i 
sidled och förlåtandegraden blir lägre i och med att att ett hinder i motsats till en plattform 
för spelaren innebär en fara att behöva starta om från en tidigare punkt av banan.
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Artefakten kommer att användas för att skapa ett antal banor, kontrollerade för 
framkomlighet, med mätvärden för linjäritet och förlåtandegrad. Linjäritet är måttet på hur 
mycket banan avviker från en tänkt mittlinje. Förlåtandegrad definieras som hur stor andel 
av banan som är ofarlig i betydelsen att spelaren inte riskerar att förlora en betydande 
mängd progression vid ett misstag.

Genom att jämföra hur banorna skiljer sig åt med avseende på linjäritet och förlåtandegrad 
går det att få en uppfattning om bangeneratorns kapacitet för diversitet (Dahlskog, Togelius 
och Nelson, 2014). Resultatet kan visualiseras som punkter på en graf där vardera axeln 
motsvarar ett av måtten. 

3.2  Diskussion

Ett sätt att utvärdera en bangenerator är att undersöka underhållningsvärdet hos de 
genererade banorna, vilket Elmquist (2016) gör i en jämförelse mellan den rytmbaserade 
metoden (Smith m.fl., 2009) och en annan metod. Underhållningsvärdet hos något är en 
subjektiv bedömning, men graden av svårighet kan ge en indikation på spelarens upplevelse.

Att undersöka svårighetsnivån motiveras med att banor som inte innebär någon utmaning 
inte är lika intressant ur ett spelmekaniskt perspektiv. Smith m.fl. (2009) nämner att nivån 
av svårighet är en viktig aspekt att vara medveten om vid design av plattformsbanor.

Linjäritet som ett tecken på utmaning baseras ursprungligen på att mängden och storleken 
på hopp gör en bana svårare eller lättare, men i ett nedåtrullande spel har inte hopp samma 
betydelse. Däremot indikerar låg linjäritet på banan att spelaren ofta måste agera för att följa
banans form, vilket förväntas vara en generell egenskap oavsett spelriktning.

Problemet med att använda linjäritet i form av distansen från en central linje är att det 
riskerar att bli missvisande i de fall där en i stort sett rak bana genereras med en förskjutning
åt ett håll - linjäriteten kommer i det tänkta exemplet att registreras som låg eftersom banan 
avviker från mittlinjen, men inte innebära någon ökad utmaning för spelaren i form av krav 
på sidoförflyttningar. 

Att använda mittlinjer som tillåts en viss lutning minskar antalet scenarier som ger felaktiga 
resultat, men problemet kvarstår i form av till exempel banor där sträckningen är bågformad
istället för linjär. 

Hög linjäritet kan ändå innebära att en bana är utmanande om den antingen innefattar 
många skadliga hinder, något som dock kompenseras med användandet av måttet på 
förlåtandegrad, eller många korta rörelseförändringar. Det senare fallet skulle kunna fångas 
upp genom att även undersöka rytmen för olika bansegment och ge varje bana ett värde 
baserat på det, utifrån idén att en en tät rytm ger fler tillfällen för misstag än en gles sådan 
samt att korta rytmer visserligen ger spelaren fler vilotillfällen men även kräver att denne 
anpassar sitt handlingsmönster oftare.

Användningen av linjäritet och förlåtandegrad som ett mått på distansen mellan banor och i 
förlängningen som ett mått på bangeneratorns förmåga till diversitet ger möjligheten att 
jämföra med tidigare studier på klassiska plattformsbanor, men innebär även ett underlag 
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för att pröva om måtten behåller sin betydelse trots de ändrade förutsättningarna i form av 
ändrad rörelseriktning. 

Smith m.fl. (2011) använder en metod för att mäta distansen mellan två bansegment baserat 
på hur många förändringar som behövs för att transformera ett segment till ett annat. Att 
utöka samma metod till att jämföra två hela banor skulle ge ett missvisande resultat i och 
med att en förskjutning av bansegment mellan en bana och en annan inte skulle registrera 
som en likhet. 
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4  Implementation

I det här kapitlet beskrivs implementationen av den rytmbaserade algoritmen, vilka 
ändringar som gjorts för att anpassa den till nedåtgående banor samt vilka testfall som finns 
med i artefakten.

4.1  Rytmbaserad algoritm

Algoritmen som implementerats är baserad på artiklarna Rhythm-based level generation for 
2D platformers (Smith m.fl., 2009) och Launchpad: A rhythm-based level generator for 2-d 
platformers (Smith m.fl., 2011). Bandesignen har inspirerats av Smith m.fl. (2008) analys av 
bankomponenter och av banelement som finns med i de nedåtgående plattformsspelen 
Freedom Fall (Stirfire Studios, 2014) och The Pit (The Pit Dev Team, 2015). Utritningen av 
banorna har gjorts med hjälp av biblioteket SFML.

4.1.1  Rytmer

En rytm består av längd, densitet och typ. Längden varierar mellan 5, 10, 15 och 20 sekunder
och densiteten kan vara låg, mellan eller hög. Det finns två typer av rytmer som används: 
regelbundna där varje taktslag är lika långt och swing där ett långt taktslag följs av ett kort. 
Till följd av slutsatsen dragen av Smith m.fl. (2009) att slumpmässigt utplacerade element 
inte innebär tillräckligt intressanta banor har slumpmässiga rytmer inte implementerats i 
artefakten.
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Illustration 1: Tidig representation av rytmer och handlingar. Till vänster ses
olika  varianter  av  en  regelbunden  rytmgrupp;  till  höger  ses  olika  långa
swingrytmer.



4.1.2  Taktslag

Utifrån en vald rytm genereras en lista med taktslag. Utgångspunkten är att en regelbunden 
rytm har fem taktslag och en swingrytm åtta. Låg densitet ger hälften så många taktslag som 
normalt och hög densitet ger dubbelt så många som normalt. Om längden på rytmen är 
kortare än 20 sekunder minskas antalet taktslag motsvarande. En rytm innehåller alltid 
minst ett taktslag. En rytm av typen swing innehåller alltid ett jämnt antal slag där ett långt 
taktslag är tre gånger så långt som ett kort. 

4.1.3  Handlingar

En handling är en representation av vad en spelare av ett spel som innehåller banan 
förväntas göra vid en specifik punkt. En handling kan vara en inbromsning eller en 
sidoförflyttning, alternativt ett vänteläge i skarven mellan två rytmer. Utöver typ har 
handlingen en riktning för de fall det sker en sidoförflyttning, samt en start- och en sluttid. 

För varje taktslag i listan slumpas en typ av handling och längden sätts till en multipel av 
0.25 sekunder. För att avataren ska ha tid att passera hindret eller plattformen begränsas 
längden till tre fjärdedelar av taktslagets längd. Sidoförflyttningar kontrolleras för att inte ha 
två av samma riktning direkt efter varandra; om så sker sätts riktningen på den efterföljande 
till motsatt den första.

Det sista taktslaget i varje rytm görs till en vänteplattform och får en fast längd.

4.1.4  Geometri

Översättning från handling till banelement beror i första hand på vilken typ av handling det 
är. Inbromsningar genererar hinder som ska röra sig fram och tillbaka i en horisontell bana. 
Sidoförflyttningar blir i normalfallet lutande plattformar, men om de är korta nog att ta sig 
förbi på en halv sekund eller mindre genereras istället ett hinder på samma position.
Utöver handlingarnas längd baseras storleken på banelementen och av ståndet mellan dem 
även på spelarmodellens hastighet och storlek. Positionen för ett element anges till 
spelaravatarens beräknade position när taktslaget börjar.

Banelementen ges sedan geometrisk form genom att spelobjekt skapas baserat på deras typ, 
storlek och position. Spelobjektet innehåller även koordinater som ska användas för 
utritningen av banans kanter. Avståndet mellan banelementen och kanter är beräknat så att 
en spelaravatar ska kunna passera obehindrat för att tillfredsställa kravet på spelbarhet.
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4.2  Designval

Den ursprungliga planen var att skapa en rutbaserad uppsättning av plattformar och hinder 
där olika följder av handlingar skulle generera olika bansegment. Den övergavs till förmån 
för genererade geometriska figurer då det innebar mindre arbete och gav möjlighet att lägga 
mer fokus på implementeringen av algoritmen istället för att skapa en fullständig 
uppsättning av de olika möjliga kombinationer som skulle behövas.
 

12

Illustration 2: Samma rytmgrupp uttryckt i två olika bansegment. Till vänster
ses  i  mitten  av segmentet  ett  kombinationshinder  i  form av  ett  horisontellt
rörligt hinder (blått) direkt följt av en plattform (grön). Till höger ses i början
av segmentet en viloplattform (gul) följt av ett statiskt hinder (rött).

Illustration 3: Tidigare koncept av olika banelement. Från vänster
till höger ett öppet, ett stängt och ett fyllt segment med storleken
kort (övre raden) och mellan (nedre raden).



Valen av bankomponenter baserades på hypotesen att den huvudsakliga känslan av 
progression kommer från fallet genom banan. I den situationen motsvarar 
sidoförflyttningarna hoppen i en klassisk plattformsbana. Inbromsningarna får då också 
liknande innebörd som att vänta på ett rörligt hinder får i exemplen av Smith m.fl. (2011), 
men innebär samtidigt en kontrast i och med att det kräver en aktiv handling från spelaren.

Jämförelsen hopp och inbromsningar ger att båda innebär en symmetrisk rörelse – uppåt-
nedåt respektive stopp-start. Eftersom längden på en inbromsning till skillnad från ett hopp 
skulle vara under en spelares aktiva kontroll övervägdes att ha upphörandet av en 
inbromsning som en handling i sig, men valdes bort då det skulle gå emot principen att en 
handling innebär en nedtryckning av en knapp.

En alternativ version av algoritmen tillät förflyttningar att sträcka sig över flera taktslag och 
därmed införa kravet att inbromsningar representerade de mellanliggande taktslagen, men 
förkastades dels på grund av större arbetsbörda och dels för att samtida inbromsningar och 
sidoförflyttningar skulle innebära att förflyttningen gick vinkelrätt mot den huvudsakliga 
riktningen och det fanns en hypotes om att det skulle kunna minska känslan av progression 
hos en spelare.

I och med beslutet att inte tillåta samtida handlingar som grund för bangenereringen 
försvann motiveringen för att behandla inbromsningar och sidoförflyttningar som diametralt
olika handlingar. Smith m.fl. (2011) specificerar att en kö används för att kontrollera hur 
mycket av förflyttningarna som konsumeras av hopphandlingar. I det här arbetet separeras 
istället inbromsningar och sidoförflyttningar enbart för att kunna beräkna spelaravatarens 
nästa tänkta position.

4.2.1  Utvärderingskriterier

Förlåtandegraden beräknas genom att subtrahera antalet hinder - banelement som innebär 
en större negativ påverkan på avatarens progression än enbart att blockera vägen – från det 
totala antalet banelement och sedan dividera resultatet med det totala antalet banelement. 
Beräkningssättet är löst baserat på metoden av Smith m.fl. (2011) där varje banelement ges 
ett värde beroende på typ för hur mycket det påverkar svårighetsgraden på banan, men till 
skillnad från deras metod skiljer det här arbetet inte på olika typer av bankomponenter 
utöver det binära hinder eller ej.

Linjäriteten är ett mått på hur mycket banelementen i genomsnitt avviker från banans 
mittlinje, beräknat på banelementens genomsnittliga position i x-led enligt en förenklad 
version av måttet beskrivet av Smith m.fl. (2011). I resten av det här arbetet betyder dock ett 
lågt värde  att banan är linjär och ett högt att den avviker mycket från den tänkta linjen.

Beräkningen av linjäritet tar hänsyn till förflyttningsriktning – en bana som spänner från 
höger till vänster får ett högre värde på linjäritet än en som sicksackar sig nedåt. I och med 
avsikten att använda linjäritet som en indikation på graden av utmaning övervägdes om det 
valda beräkningssättet skulle ge ett missvisande resultat då en bana som kräver att spelaren 
väljer mellan två handlingar (höger/vänster) innebär en försvåring jämfört med en bana där 
det är vanligare att en och samma handling upprepas. Samtidigt innebär en sick-sackande 
bana att spelaren är mer beredd på att behöva förändra sitt handlingsmönster än om hen 
vant sig vid en riktning och bedömningen gjordes att den eventuella skillnaden inte skulle 
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påverka det totala resultatet av studien.

4.3  Pilotstudie

4.3.1  Testfall

Det finns två rytmtyper, tre olika densiteter och fyra olika längder på rytmer. Tillsammans 
ger det 24 olika rytmgrupper (enligt tabell 1)  som var och en kan ge upphov till olika 
bansegment. I testningssyfte har banornas längd satts till 60 sekunder eller något över detta 
enligt metoden Elmquist (2016) använder sig av. För varje rytmgrupp genereras 100 banor 
och minimi-, maximi- och medelvärde för linjäritet och förlåtandegrad skrivs ut. 

Tabell 1 Rytmer som använts

Rytm Densitet Typ Längd

0 Låg Regelbunden 5

1 Medium Regelbunden 5

2 Hög Regelbunden 5

3 Låg Regelbunden 10

4 Medium Regelbunden 10

5 Hög Regelbunden 10

6 Låg Regelbunden 15

7 Medium Regelbunden 15

8 Hög Regelbunden 15

9 Låg Regelbunden 20

10 Medium Regelbunden 20

11 Hög Regelbunden 20

12 Låg Swing 5

13 Medium Swing 5

14 Hög Swing 5

15 Låg Swing 10

16 Medium Swing 10

17 Hög Swing 10

18 Låg Swing 15

19 Medium Swing 15

20 Hög Swing 15

21 Låg Swing 20

22 Medium Swing 20

23 Hög Swing 20
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4.3.2  Resultat

Utskriften från den första körningen av artefakten innehöll rytmernas extremvärden för 
linjäritet och förlåtandegrad men gav ingen uppfattning om vilka kombinationer av värden 
som förekom. Efter den första testomgången lades därför till att de banor som innehade 
något av extremvärdena sparades och deras egenskaper i form av linjäritet, förlåtandegrad 
och längd lades till i utskriften.

Testet visade då även att banorna blev längre än de avsedda 60-70 sekunderna (för de 
kortaste rytmerna upp till en tredjedel längre), som en följd av att viloplattformarna lades till
mellan rytmerna och därmed innebar adderad tid. Efter att ha korrigerat detta uppstod 
situationen att vissa banor nu regelbundet bestod enbart av viloplattformar. Beslutet togs 
ändå att behålla förändringen då det gav bättre förutsättningar för att jämföra banvärden 
från olika  rytmgrupper, visserligen på bekostnad av minskad variation för vissa 
rytmgrupper.

Både före och efter ändringen av placering av viloplattformar fanns även problemet med att 
en bana kunde inneha flera extremvärden, vilket innebar att färre banor sparades för rytmen
i fråga och underlaget för jämförelser följaktligen blev mer begränsat. Då de sparade banorna
inte skulle användas för undersökningens huvudsyfte prioriterades inte att ändra urvalet.

Ett test där det genererades 1000 banor för varje rytm avslöjade även ett problem med 
minnesläckor vilket ledde till att delar av programmet fick modifieras inför den uppskalade 
huvudstudien.
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5  Utvärdering

Arbetet gjordes i syfte att ta reda på om en algoritm anpassad för sidorullande plattformsspel
kan anpassas för nedåtgående banor. Genom att undersöka de genererade banornas 
linjäritet och förlåtandegrad fås en bild av vilken kapacitet bangeneratorn har för att skapa 
banor som skiljer sig från varandra, det vill säga dess förmåga till diversitet. 

10000 banor genererades för var och en av de 24 rytmgrupperna. Utskriften bestod av 
extremvärden, medelvärde, standardavvikelse och median för de två egenskaperna linjäritet 
och förlåtandegrad, samt egenskaperna linjäritet, förlåtandegrad och längd för ett urval 
banor från vilka extremvärdena tagits.

5.1  Resultat

5.1.1  Förlåtandegrad

Sett över alla banor genererade under testet spänner förlåtandegraden från 0.0833333 för 
rytm 23 upp till det maximala värdet 1 för flera olika rytmer. Illustration 4 visar hur 
genomsnittet för förlåtandegraden varierar mellan olika rytmer. Standardavvikelsen är 
relativt liten jämfört med liknande uppställning av linjäritetsvärden i illustration 5, vilket 
tyder på att bansegment som genereras av samma rytmgrupp kan antas ha ungefär samma 
värde på förlåtandegrad.
 
Genom att titta på genomsnittsvärdena för alla rytmgrupper blir det ändå tydligt att de 
varierar över nästan hela skalan, ett tecken på att artefakten har möjlighet att skapa banor 
som skiljer sig åt med avseende på förlåtandegrad.
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Illustration 4: Översikt av förlåtandegrad för olika rytmer



5.1.2  Linjäritet

Illustration 5 visar hur de genomsnittliga mätvärdena för linjäritet varierar mellan olika 
rytmer. Under testningen uppmättes globalt minimivärdet 4.79167 och maximivärdet 
284.271, båda tillhörande rytm 21.

Till skillnad från förlåtandegraden är standardavvikelsen för linjäritet förhållandevis stor för 
många av rytmgrupperna. Utöver det finns även en stor spridning i värden mellan rytmerna, 
vilket tyder på att  artefakten har kapacitet att generera banor med stora skillnader i 
utseende.
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Illustration 5: Översikt av linjäritetsvärden för olika rytmer.



5.1.3  Kombinerat

Illustration 6 och 7 är punktdiagram som visar sambandet mellan värdena på linjäritet och 
förlåtandegrad för de olika rytmerna. En rytms genomsnittsvärde för linjäritet ger dess 
placering i x-led och genomsnittsvärdet för förlåtandegrad ger samma punkts placering i y-
led.

I illustration 6 kan ses att även om de utstickande värdena för rytm 0, 1 och 3 undantas finns
det en spridning i fördelningen mellan de olika rytmerna - det går inte att se ett direkt 
samband mellan de två måtten linjäritet och förlåtandegrad. 

Ett sätt att tydligare få fram i hur hög grad de två måtten ändå relaterar till varandra hade 
varit att beräkna korrelationskoefficienten. De avvikande rytmerna (0, 1, 3) förväntades dock
påverka resultatet och avvägningen gjordes att att inte utföra beräkningen då det inte var 
nödvändigt för att få fram en slutsats. Ett försök att göra en regressionsanalys på de 
uppvisade värdena gav stöd till den uppfattningen då den visade ett negativt samband, vilket 
inte stämde överens med den visuella bedömningen.

I illustration 7 visas genomsnittsvärden på liknande sätt tillsammans med minimi- och 
maximivärden. I diagrammet har till exempel en rytms minimivärde på linjäritet 
kombinerats med dess minimivärde för förlåtandegrad och visualiserats som en punkt, men 
båda värdena behöver inte ha kommit från samma bana.

Illustration 7 gör det tydligare att även om artefakten har potentialen för större diversitet än 
vad som ses i illustration 6 är det mer sannolikt att de genererade banorna faller inom ett 
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Illustration  6: Kombinerade genomsnitt  av linjäritet  och förlåtandegrad för
varje rytm.



totalt sett snävare område. Med tillskottet av maximivärden går det även att se att de 
genererade banorna har en benägenhet att inte uppfylla kombinationen låg förlåtandegrad - 
högt värde på linjäritet.
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Illustration  7:  Linjäritet  och  förlåtandegrad  per  rytmtyp  för  att  visa
spridningen. 



5.2  Slutsatser

Baserat på resultaten från undersökningen blir slutsatsen att algoritmen, så som den är 
implementerad i artefakten, kan skapa banor inom ett brett spann av kombinationer av 
linjäritet och förlåtandegrad. 

Artefakten uppvisar en förmåga för diversitet även med begränsningen att bara använda en 
rytmgrupp åt gången vid genereringen av en bana. I och med att det finns 24 olika rytmer 
bör dessa kunna kombineras för att ytterligare utöka programmets förmåga för diversitet, 
vilket motiverar användandet av algoritmen för att skapa banor för nedåtgående 
plattformsspel.

I och med diversiteten i det genererade materialet, vilket varierar både i hur hög 
spelarinteraktion som krävs och i hur stora konsekvenserna blir av ett misstag från spelarens
sida, finns underlag att säga att den kan generera banor med tillräcklig utmaningsnivå för att
indikera ett underhållningsvärde.

Behovet av framkomlighet har vid implementationen tagits med i beräkningen vid 
utplaceringen av bangeometri men inte testats. En ytlig titt på utritningen av ett urval banor 
ger stöd för att framkomligheten fungerar som tänkt, men med viss tvekan för de 
kombinationshinder som uppstått där ett rörligt hinder överlappar en plattform eller 
stillastående hinder. 
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6  Avslutande diskussion

6.1  Sammanfattning

Syftet med arbetet var att undersöka om det gick att anpassa en rytmbaserad algoritm 
avsedd för sidorullande plattformsspel till att generera banor för nedåtgående 
plattformsspel. Motiveringen till detta var att den senare spelgenren är relativt outforskad 
både akademiskt och kommersiellt och att procedurellt genererat spelinnehåll kan vara ett 
sätt att minska tröskeln för hur mycket arbete som krävs för att skapa ett spel.

Algoritmen utvärderades genom att jämföra mätvärden för hur mycket banorna i en 
genererad mängd skiljde sig från varandra. Skillnaden definierades som kombinationen av 
hur mycket banelement avvek från en mittlinje och hur stor andel av banan som skulle 
innebära konsekvenser vid misstag från en hypotetisk spelares sida.

Resultatet av undersökningen visar att bangeneratorn har förmågan att generera banor som 
skiljer sig från varandra vad det gäller graden av förlåtande av spelarmisstag och hur rakt 
ned banan löper, såväl som kombinationer av dessa två aspekter. Slutsatsen är därmed att 
det är möjligt samt finns ett värde i att använda rytmbaserade algoritmer för att generera 
banor till nedåtgående plattformsspel.  

6.2  Diskussion

Området för nedåtgående plattformsspel är som tidigare nämnts fortfarande mycket 
outforskat, samtidigt som forskning på vanliga plattformsspel är populärt för olika syften då 
genren erbjuder en bredd av speltyper men ändå har tydliga ramar för hur mekaniken 
fungerar.

Då arbetet inte använder sig av några användarstudier eller har några tydliga kopplingar till 
andra etiska aspekter har inga sådana överväganden behövt göras. Material i form av 
programkod och grafik är egenskapat, undantaget användandet av biblioteket SFML, ett 
öppen källkodsprojekt som är fritt att använda både akademiskt och kommersiellt. 

Den rytmbaserade algoritmen valdes som föremål för undersökningen av två anledningar: 
dels för att vikten av rytm är en aspekt som är gemensam för både sidorullande och 
nedåtgående plattformsspel och dels för att genereringen av geometrin utfördes separat från 
genereringen av rytmer. Den sistnämnda aspekten antogs göra algoritmen lättare att 
modifiera. 

Valet att visualisera resultatet som en en tvådimensionell graf med linjäritet och 
förlåtandegrad som de två axlarna inspirerades av utvärderingen av Launchpad (Smith m.fl.,
2011), där bangeneratorns kapacitet för att generera banmängder med diversitet visas som 
en område innefattande alla möjliga värden på linjäritet och förlåtandegrad. Ljusa områden 
är där tecken på kluster av banor med liknande värden och vice versa är mörka områden 
avsaknaden av detsamma.

En tanke var att det här arbetet skulle innehålla en början på hur bankomponenter (eller 
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spelarhandlingar) från sidorullande plattformsspel kan översättas till motsvarigheter i 
nedåtrullande spel, som förberedelse för eventuella framtida arbeten med andra algoritmer. 
De slutgiltiga valen var dock inte så väl underbyggda som de kunnat vara och det finns därför
utrymme för förbättringar i form av vidare analys av vilken roll olika komponenter eller 
handlingar spelar i sidorullande i jämförelse med nedåtgående spel. 

Genom att det här arbetet har visat att det går att anpassa en algoritm utvecklad för 
sidorullande spel till att istället skapa nedåtgående banor finns förhoppningen att det kan 
öppna för att fler liknande arbeten görs på andra algoritmer och metoder och i förlängningen
kanske innebär att genren blir mer populär att skapa spel för och därmed utnyttjar en något 
förbisedd nisch i marknaden.

Procedurell generering av spelinnehåll är ett verktyg som används dels för att kunna skapa 
mer material på kortare tid och med mindre ansträngning, dels för att systematiskt kunna 
ändra detaljer i innehållet till exempel i syfte att undersöka ändringarnas påverkan på olika 
saker eller för att skapa dynamiskt innehåll. Inom det första användningsområdet kan det 
här arbetet eventuellt vara ett sätt att sänka tröskeln för utvecklare att satsa på en 
underutvecklad genre och därmed bidra till mer hållbar utveckling genom att minska 
arbetsbelastningen.

En brist i studien är att den inte tittar på enskilda banor. Genomsnittsvärdena ger en 
indikation om bredden på det genererade underlaget, men kombinationerna för hur de 
enskilda banorna ser ut visas inte och det är därmed svårt att veta hur exakt resultatet är och 
hur fördelningen av värden egentligen ser ut. Ett alternativt utvärderingssätt hade varit att ta
mätvärdena från ett urval av banor, översätta dem till koordinater liknande hur 
genomsnittsvärdena behandlades och därefter samla dem i ett diagram. På så sätt vore det 
möjligt att få bättre översikt av hur de faktiska banorna fördelar sig inom det totala spannet 
för det genererade materialet.

Hur implementationen av algoritmen gjorts innebär även att vissa av de kortare rytmerna 
enbart består av viloplattformar och därmed inte vore användbara vid skapandet av en bana 
som är tänkt att spelas. Detta skulle kunna förbättras vid en framtida version genom att 
istället titta på banorna i stort och placera ut viloplattformar endast i skarven mellan olika 
rytmgrupper, dock med nackdelen att det teoretiskt sett skulle kunna innebära långa 
mellanrum mellan viloplattformar och därmed bidra till risken att spelaren tappar fokus och 
gör ett misstag. Ett annat alternativ vore att ompröva vilka rytmer som ska användas vid 
genereringen baserat på hur de kompletterar varandra - till exempel kan en längre rytm med 
samma täthet i nuläget fylla samma funktion som flera korta.

Ett mer detaljinriktat problem är att utskriften och även rapporten använder begreppet 
linjäritet på ett kontra-intuitivt sätt då ett högt värde så som det använts i det här arbetet i 
själva verket innebär att en bana är mindre linjär. Det föredragna sättet att lösa detta hade 
varit att normalisera värdet till att ha ett högre värde när banan var mer linjär; ett annat 
alternativ hade varit att döpa om mätvärdet. Det har dock använts konsekvent under 
arbetets gång och bedömdes därför orsaka mer risk för misstag att göra om det i det sena 
skedet som problemet upptäcktes.
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6.3  Framtida arbete

Som diskussionen tagit upp finns det många områden som kan utvecklas vidare. Till att 
börja med finns behovet av att vidare utveckla utvärderingsmetoden av algoritmen, till 
exempel genom att titta på ett urval av faktiska banor istället för genomsnitt av olika grupper
för att kunna se spridningen av olika kombinationer. 

Eftersom de hindertyper som användes även karaktäriserades av att inte innebära några 
större förflyttningar i sidled vore det intressant att undersöka om spannet av banor som 
genereras av artefakten tenderar att antingen ha högt värde på linjäritet och därmed vara 
icke-linjära eller ha lågt värde på förlåtandegrad. 

Ett framtida arbete vore att undersöka hur mätvärdena stämmer överens med hur spelare 
upplever att banor skiljer sig från varandra, med hjälp av spelbara versioner i en 
användarstudie. Det vore även användbart att göra en artefakt där det är möjligt att styra 
vilken typ av banor som genereras för att undersöka olika rytmers påverkan och samspel.

23



Referenser

Alphathegame.com.   Falldown (Version  1.0)  [Datorprogram].  Alphathegame.com.
Tillgänglig på Internet: http://www.alphathegame.com/falldown/. [Hämtad February 9,
2017]

Asensio,  D.  (2016)  How Rogue legacy deals  with  Down-scrolling and Leaps of  faith  –
Gamasutra.com. 2 May 2016. How Rogue Legacy deals with Down-scrolling and Leaps of
faith.  Tillgänglig  på  Internet:
http://www.gamasutra.com/blogs/DenisAsensio/20160502/271731/How_Rogue_Legac
y_deals_with_Downscrolling_and_Leaps_of_faith.php [Hämtad February 9, 2017].

Brandse, M., & Tomimatsu, K. (2013, July). Empirical review of challenge design in video
game  design.  International  Conference  on  Human-Computer  Interaction.  Springer
Berlin Heidelberg.  s. 398-406. 

Compton,  K.,  & Mateas,  M.  (2006,  June).  Procedural  Level  Design for  Platform Games.
AIIDE s.  109-111.  Tillgänglig  på  Internet:
https://vvvvw.aaai.org/Papers/AIIDE/2006/AIIDE06-022.pdf  [Hämtad  February  9,
2017].

Dahlskog, S., Togelius, J., & Nelson, M. J. (2014, November). Linear levels through n-grams.
Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: Media Business,
Management, Content & Services. ACM. s. 200-206.

Devolver Digital (2015) Downwell (Version 1.0) [Datorprogram]. Devolver Digital.

Electronic Arts. (1994) Need for Speed (series) [Datorprogram]. Electronic Arts.

Elmquist, J. (2016) Procedurell generering av nivåer för plattformsspel. DiVA. Tillgänglig på
Internet:  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:934938/FULLTEXT01.pdf
[Hämtad February 9, 2017].

Imangi Studios (2011) Temple Run (Version 1.0) [Datorprogram]. Imangi Studios.

Jennings-Teats, M., Smith, G., & Wardrip-Fruin, N. (2010, October). Polymorph: A model
for dynamic level generation. In Proceedings of the Sixth AAAI Conference on Artificial
Intelligence and Interactive Digital Entertainment.  AAAI Press. s. 138-143.

Mossmouth  (2012)  Spelunky (Version  1.0)  [Datorprogram].  Mossmouth.  Tillgänglig  på
internet: http://www.spelunkyworld.com/

Nationalencyklopedin. plattformsspel. [Uppslagsverk]. Nationalencyklopedin AB. Tillgänglig
på  Internet:  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plattformsspel.
[Hämtad February 9, 2017].

Nintendo (1981) Donkey Kong (Version 1.0) [Datorprogram]. Nintendo.

Nintendo (1985) Ice Climber (Version 1.0) [Datorprogram]. Nintendo.

Nintendo (1985) Super Mario Bros. (Version 1.0) [Datorprogram]. Nintendo.

Nintendo (1996) Super Mario 64 (Version 1.0) [Datorprogram]. Nintendo.

24



Nygren, N.,  Denzinger,  J.,  Stephenson, B.,  & Aycock, J.  (2011,  August).  User-preference-
based automated level generation for platform games. In Computational Intelligence and
Games (CIG), 2011 IEEE Conference on. IEEE. s. 55-62.

Pedersen, C., Togelius, J., & Yannakakis, G. N. (2009, October). Optimization of Platform
Game  Levels  for  Player  Experience.  AIIDE.  Tillgänglig  på  Internet:
http://www.aaai.org/ocs/index.php/AIIDE/AIIDE09/paper/viewFile/806/1051.
[Hämtad February 9, 2017].

Smith,  G.,  Cha,  M.,  &  Whitehead,  J.   (2008,  August).  A  framework  for  analysis  of  2D
platformer  levels.  Proceedings  of  the  2008  ACM  SIGGRAPH  symposium  on  Video
games. ACM. s. 75-80.

Smith,  G.,  Treanor,  M.,  Whitehead,  J.,  &  Mateas,  M.   (2009,  April)  Rhytm-based  level
generation  for  2D  platformers.  Proceedings  of  the  4th International  Conference  on
Foundations of Digital Games. ACM. s. 175-182.

Smith, G., Whitehead, J., Mateas, M., Treanor, M., March, J., & Cha, M. (2011). Launchpad:
A  rhythm-based  level  generator  for  2-d  platformers.  IEEE  Transactions  on
Computational Intelligence and AI in Games, 3(1), 1-16. 

The Pit Dev Team (2015) The Pit (Version 1.0) [Datorprogram]. The Pit Dev Team.

Stirfire Studios (2014) Freedom Fall (Version 1.0) [Datorprogram]. Stirfire Studios.

Taito (1986) Bubble Bobble (Version 1.0) [Datorprogram]. Taito.

Togelius,  J.,  De Nardi, R.,  & Lucas, S.  M. (2007, April).  Towards automatic personalised
content creation for racing games.  Computational Intelligence and Games, 2007. CIG
2007. IEEE Symposium on. IEEE. s. 252-259. 

25


	1 Introduktion
	2 Bakgrund
	2.1 Plattformsspel
	2.1.1 Nedåtrullande plattformsspel
	2.1.2 Plattformsbanor
	2.1.3 Bankomponenter

	2.2 Procedurell generering
	2.2.1 Bangenerering för plattformsspel
	2.2.2 Rytmbaserad bangenerering


	3 Problemformulering
	3.1 Metodbeskrivning
	3.2 Diskussion

	4 Implementation
	4.1 Rytmbaserad algoritm
	4.1.1 Rytmer
	4.1.2 Taktslag
	4.1.3 Handlingar
	4.1.4 Geometri

	4.2 Designval
	4.2.1 Utvärderingskriterier

	4.3 Pilotstudie
	4.3.1 Testfall
	4.3.2 Resultat


	5 Utvärdering
	5.1 Resultat
	5.1.1 Förlåtandegrad
	5.1.2 Linjäritet
	5.1.3 Kombinerat

	5.2 Slutsatser

	6 Avslutande diskussion
	6.1 Sammanfattning
	6.2 Diskussion
	6.3 Framtida arbete

	Referenser

