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I 

 

 

 
Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. 

Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt 

en spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en 

tekniskt skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och 

lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige 

studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga 

programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär 

förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 

metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter 

skall vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för 

en nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-

avdelning, som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och 

idédrivna verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller 

mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att 

delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom 

ämnet och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha 

tillräcklig vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant 

kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller 

forskningsgrupp. Det huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller 

svenska, samt eventuell produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern 

uppdragsgivare. I examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig 

opposition på ett annat examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms 

och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell 

framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid 

betygssättning.  
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Abstract 

 

This paper presents a system to create fun tracks for a racing game by using a genetic 

algorithm. This is done by letting already identified design elements lay as the basis for 

the fitness function. The design elements are based on Csikszentmihalyi theories of Flow 

which states that the challenge of a task must equal the participants’ skill to be considered 

enjoyable. To create a racing track that varies in challenge the fitness function is also 

based on the concept rhythm groups. To be able to evaluate how successful the genetic 

algorithm is at creating tracks that are considered fun, the tracks that where created was 

tested and evaluated by game testers together with other tracks that where created by a 

level designer. 
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III 

Sammanfattning 

 

I denna studie presenteras en genetisk algoritm som genererar fun banor till ett bilspel. 

Detta görs genom att utforma fitnessfunktionen efter redan identifierade designmönster 

om vad det är som gör en bilbana fun. Dessa bygger på Csikszentmihalyi teorier om flow 

som säger att för att en uppgift ska anses uppfyllande måste den vara utmanande. Utöver 

designmönstren bygger fitnessfunktionen även på rhythm groups för att en bana ska 

variera i utmaning. Genom speltest jämförs de genererade banorna med banor som är 

skapta av en leveldesigner för att framställa hur fun de genererade banorna är. 
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1 Introduktion 
 

Spelindustrin har utvecklats drastiskt under de senaste decennierna och har vuxit sig till 

att bli en mångmiljardindustri. Anledningen är att tv-spel har blivit ett favorit tidsfördriv 

för många människor världen runt och blivit en del av vår vardag.  

 

Spel har likt filmer olika genre, dessa genres lockar olika typer av spelare och står för 

olika typer av utmaningar. I ett FPS (First Person Shooter) spel belönas snabba reflexer 

medan ett strategispel kräver större strategiskt tänkande. Det som dock är viktigast i alla 

typer av spel är att det underhåller spelaren och att spelet anses tillfredställande (Fullerton 

2008, s. 416). En fråga som oftast uppstår vid utveckling av spel är vad som i ett spel 

anses som fun
1
. Denna fråga är svår att besvara eftersom definitionen på vad som anses 

som fun kan variera kraftigt från person till person. Det finns dock flera teorier om hur 

spelarens tillfredställelse med spelet mäts och många av dem baseras på koncepten flow 

(Csikszentmihalyi 1991). 

 

Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi försöker i en studie förklara vad som får människor 

att tröttna på vissa uppgifter snabbare än andra. Han menar att detta beror på att om en 

uppgift är för svår blir utföraren frustrerad och ger upp. Om uppgiften istället är för lätt 

blir utföraren lätt uttråkad. Teorin flow säger att ju bättre utförarna blir på en uppgift 

desto svårare måste uppgiften bli för att de inte ska tappa intresset. Detsamma gäller för 

spel, när en spelare blir bättre på ett spel vill de ha en större utmaning. (Fullerton 2008, s. 

87,104). 

 

Konceptet flow används ofta inom speldesign. Speldesign är en process som ska leda 

fram till att det finns innehåll och regler för ett spel. Innehållet kan vara allt från 

karaktärer och miljö till handling (Fullerton 2008, s. 49). En av de viktigaste delarna 

inom speldesign är leveldesign. En bana (level) är det som spelaren måste övervinna för 

att vinna spelet. I ett plattformspel består banan av hinder (fiender, stup som måste 

hoppas över och dylikt) som spelkaraktären måste ta sig förbi. I ett bilspel består banan 

istället av vägen som bilen måste följa för att komma i mål. Banorna som ska vara i spelet 

planeras, skapas och testas för att försöka skapa en lagom utmanande bana för 

målgruppen. Detta är en mycket tidsödande process som kostar spelföretagen mycket 

pengar (Sorenson & Pasquier 2010a). Det skulle därför vara lönsamt om det fanns ett 

program som själv skapar fun banor vilket skulle spara tid och pengar. Ett sådant 

program skulle även kunna förlänga spelets livslängd (m.a.o. hur länge spelaren anser 

spelet fun) eftersom programmet skulle kunna fortsätta att generera nya banor till 

spelaren. 

 

Ett annat koncept som används inom speldesign är rhythm groups. Inom speldesign 

beskriver rhythm groups utmaningen. Dessa används för att variera utmaningen i en bana 

genom att växla mellan hög och låg utmaning i banan. Syftet är att banan som skapats 

                                                  
1
 I den här uppsatsen kommer uttrycket fun att användas vilket mäter hur rolig en specifik uppgift är. 
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med rhythm groups ska ha lättare och svårare partier. Detta skapar vilodelar i banan där 

spelaren inte behöver koncentrera sig till sitt yttersta (Smith, Cha & Whitehead 2008).     

 

Det finns redan idag metoder som automatiskt genererar banor utefter ett mått på fun. En 

sådan metod beskrivs i artikeln “The Evolution of Fun Automatic Level Design through 

Challenge modeling” (Sorenson & Pasquier 2010a). I artikeln beskriver författarna hur de 

använder sig av en genetisk algoritm för att generera banor till 2D plattformsspelet 

”Super Mario Bros” efter metoder som är baserad på koncepten Flow och rhythm groups. 

En genetisk algoritm är en metod som är baserad på Darwins teorier om naturligt urval 

där syftet är att algoritmen ska generera fram en bra lösning (i överstående fall banor till 

”Super Mario Bros”). För att lyckas med detta börjar den genetiska algoritmen med en 

mängd redan befintliga lösningar (som vanligtvis är slumpgenererade). Dessa lösningar 

korsas sedan med varandra för att skapa en ny generation av lösningar som utvärderas av 

en s.k. fitnessfunktion. En fitnessfunktion är en funktion som är programmerad på ett 

sådant sätt att den vet vad som gör en lösning bra respektive dålig. Den genetiska 

algoritmen korsar sedan de nya lösningarna som värderades högst av fitnessfunktionen 

för att skapa nya lösningar. När algoritmen har kört ett förbestämt antal generationer 

returneras den bästa lösningen enligt fitnessfunktionen (Koza 1992, s. 17). 

 

Som nämnts har genetiska algoritmer redan använts för att generera banor till 

plattformspel. Dock finns det relativt lite forskning om hur genetiska algoritmer skulle 

kunna tillämpas för att autogenerera banor till ett spel av en annan genre. Olika genres 

erbjuder olika utmaningar och bandesignen skiljer sig ofta drastiskt mellan de olika 

genrerna. I denna rapport kommer fokus att vara på bilspel. Vid bandesign inom bilspel 

kommer banans svårighet att främst bero på hur skarpa kurvorna är. (Togelius, Nardi & 

Lucas 2007), till skillnad från ”Super Mario Bros” där banans utmaning beror på 

avståndet mellan plattformar och antalet fiender (Sorenson & Pasquier 2010a). 

 

Forskarna Togelius, Nardi och Lucas har redan lagt fram förslag på hur genetiska 

algoritmer skulle kunna användas för att generera fram bilbanor. I deras experiment rör 

sig dock bilen enbart i två dimensioner (Togelius, Nardi & Lucas 2007). De medtar alltså 

inte höjdskillnader i utformningen av sin fitnessfunktion. De tillämpar inte heller sina 

banor i något bilspel. Istället testas de genererade banorna genom att simulera körstilar 

(en person har kört många varv på en bana och data på hur denna person kört har 

framtagits). Detta gör att deras genetiska algoritm genererar banor som är skapta för en 

specifik individ istället för banor som uppskattas av många. 
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1.1 Problemformulering 

 

Ett problem inom spelutveckling är att leveldesign är en dyr och tidsödande process. För 

att få ner kostnaderna för att ta fram nya banor till spel behövs det nya metoder för 

leveldesign. Ett sätt som skulle vara lönsamt är att utveckla program som med hjälp av 

genetiska algoritmer kan generera fun banor till spel.  

 

Mål 

Utforma en fitnessfunktion som kan användas i en genetisk algoritm för att generera fun 

banor till bilspel. 

 

Delmål 

 Implementera identifierade designmönster som höjer fun i en fitnessfunktion. 

 Implementera rhythm groups i en fitnessfunktion. 

 Utvärdera fitnessfunktionen. 
 

1.2 Viktiga forskningsbidrag 

 

Denna rapport visar ett sätt att applicera rhythm groups på bilbanor. Detta görs genom att 

konstruera en fitnessfunktion som bygger på identifierade designmönster och teorier om 

rhythm groups. Det visas även att genom att använda denna fitnessfunktion i en genetisk 

algoritm kan fun banor till bilspel genereras.  
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2 Teori och Bakgrund 
 

2.1 Speldesign 

 

I boken ”Game Design Workshop: Play centric Approach to Creating Innovative Games” 

(Fullerton 2008) förklaras det att innan ett spel kan utvecklas måste en spelidé tas fram. 

Med spelidé menas en detaljerad beskrivning av alla viktiga element som spelet ska 

innehålla såsom genre, mål, regler och handling mm. Detta är en svår process som kräver 

mycket tid och som kommer att ha stor påverkan på om spelet kommer att vara fun eller 

inte. 

 

Efter att spelidén är framtagen görs en prototyp som används för att se om spelidén är 

möjlig att implementera. Det viktigaste med prototypen är inte att den ska vara komplett 

från början, utan det är viktigare att lägga mer fokus på funktionaliteten och spelkänslan.  

 

När prototypen är framtagen måste den testas vilket är en av de viktigaste delarna inom 

speldesign. Speltesterna ger feedback på prototypen som sedan kan användas för att 

vidareutveckla spelet.  

 

Det sista steget inom speldesign är att utveckla fun och tillgänglighet i spelet. Detta är 

mycket svårt eftersom vad som anses som fun kan variera kraftigt ifrån person till person. 

Flow är en metod som används för att försöka behålla fun i ett spel. 

 

2.2 Flow 

 

Flow är ett begrepp som förklaras av Mihaly Csikszentmihalyi i boken ”Flow: The 

Psychology of Optimal Experience” (1991) vilket detta kapitel är baserat på. Flow 

började först användas inom den kliniska psykoterapin för att skapa idéer och metoder 

men används idag inom en rad olika områden utanför psykologin som t.ex. sociologin 

och antropologin. Enligt Csikszentmihalyis är flow det tillstånd som en människa kan 

hamna i när han är så djupt koncentrerad på sin uppgift att han utesluter alla störande, 

utomstående element som om inget annat än uppgiften existerar. Personen känner att han 

har kontroll över uppgiften och hans tidsuppfattning försvinner och han upplever en 

euforisk känsla. Upplevelsen av att utföra uppgiften blir i sig så pass njutbar att han vill 

fortsätta utföra den utan tankar på konsekvenser eller vinning vid uppgiftens slut. För att 

kunna uppnå flow krävs det att det inte finns någon psykisk entropi utan att 

uppmärksamheten fritt kan investeras för att uppnå sitt mål.  
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2.2.1 Psykisk entropi 

 

Psykisk entropi eller oordning i medvetandet är motsatsen till flow. Detta sker när 

uppmärksamheten styrs till oönskade problem vilket leder till att uppmärksamheten inte 

kan användas för att uppfylla personens önskningar. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara en förkylning för en idrottsman. Eftersom att vara frisk är vitalt för en idrottsman 

finns det en stor risk att han kommer att oroa sig för att prestera sämre p.g.a. missad 

träning. Detta stör koncentrationen för eventuella andra uppgifter som han ställs inför. 

Det som skapar psykisk entropi för en person behöver inte skapa det för en annan. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara en börsnedgång vilket skulle skapa oro för en 

aktieägare men skulle kunna ge en politisk aktivist starkare själv.  

 

2.2.2 Flowtillstånd 

 

Det är möjligt att slumpmässigt hamna i ett flowtillstånd men chansen är större att det 

uppnås med hjälp av strukturerade aktiviteter. Csikszenmentmihalyi påstår att till skillnad 

från vad många tror utspelar sig inte de bästa tillfällena i livet under passiva och 

avslappnade stunder. De inträffar istället vanligen när människor kraftigt anstränger sig. 

Tiden när en person har hamnat i ett flowtillstånd behöver inte vara njutbara medan de 

pågår. En maratonlöpare kan vara utmattad med värkande fötter under det lopp som han 

anser vara hans bästa lopp någonsin. Flowtillståndet är med andra ord oftast inte något 

som självmant kommer till personer, utan skapas hos dem själva genom 

kraftansträngningar  

 

2.2.3 Aktiviter som framkallar flow 

 

I sin bok beskriver Csikszentmihalyis att vissa aktiviteter som t.ex. bergsbestigning, 

musik och segling är det enklare att hamna i ett flowtillstånd än vad det är i andra mer 

vardagliga aktiviteter. Anledningen till detta är att de har regler som kräver en 

ansträngning för att lära sig, de sätter upp mål, ger feedback och gör det möjligt att utöva 

kontroll. Dessa aktiviteter uppmuntrar koncentration genom att vara skild från vardagen. 

I en fotbollsmatch t.ex. slutar spelare och åskådare att bete sig som de gör i vardagens 

verklighet och koncentrerar sig istället på sportens verklighet.  

 

I sina undersökningar upptäckte Csikszentmihalyis och hans kollegor att alla 

flowupplevelser ledde till en känsla av upptäckt och en känsla av en ny verklighet som 

förde personen till högre prestationsnivåer (Figur 2:1). 
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Figur 2:1 - Flowkanal 

 
Figuren visar hur en persons upplevelse kan ändras medan han utför en aktivitet. Låt oss 

anta att det är en person som ska lära sig att jonglera. I början på position 1 ska personen 

precis börjat lära sig att jonglera och lär sig kanske bara att kasta en boll upp i luften och 

fånga den med den andra handen. Detta är ingen komplicerad uppgift men eftersom 

personen är en nybörjare är uppgiften lagom anpassad till skickligheten. Medan personen 

fortsätter att öva ökar han sin skicklighet och befinner sig till sist på position 2. I och med 

att han har fortsatt med samma enkla uppgift medan hans skicklighet har ökat har han 
flyttat sig ut ur flowkanalen. Nu utför han en uppgift som han anser vara väldigt lätt och 

tråkig. Detta leder till att han har svårare att koncentrera sig och befinner sig inte längre i 

ett flowtillstånd. För att komma tillbaka till flowkanalen måste utmaningen öka 

proportionerligt efter personens skicklighet och då kommer han att befinna sig inom 

flowkanalen på position 3. Problemet ligger i att om utmaningen ökar för mycket 

kommer han istället att befinna sig ovanför position 3 och utanför flowkanalen. 

Anledningen till detta är att uppgiften blir för svår med hans nuvarande skicklighet. I 

båda position 1 och position 3 befinner sig personen i ett flowtillstånd och upplevelsen är 

lika njutbar. Skillnaden är att position 3 är en betydligt mer komplex upplevelse än 

position 1. Ju högre upp i flowkanalen han befinner sig desto komplexare kommer 

upplevelsen att bli.  

 

2.2.4 GameFlow 

 

GameFlow är en metod som presenterades i artikeln “GameFlow: A Model for 

Evaluating Player Enjoyment in Games“ (Sweetser & Wyeth 2005). Denna metod 
försöker att förklara vad det är i ett spel som gör det njutbart för spelaren. Detta gör den 

genom att koppla Csikszentmihalyis teorier om flow (och de kriterier som måste 

uppfyllas för att nå flow) med spel. GameFlow består av åtta element, koncentration, 

Bilden är inspirerad av ”Flow: The Psychology of 

Optimal Experience”  

(Csikszentmihalyi 1991, s.74 ) 
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utmaning, skicklighet, måluppfyllelse, respons, kontroll, immersion
2
 och social 

interaktion, där varje element i sig består av olika antal av de kriterier som krävs för att 

uppnå ett flowtillstånd.   

 

För att behålla användarens koncentration på spelet krävs det att det ger användaren en 

hög arbetsbelastning men de arbetsuppgifter som ges måste vara tillräkligt utmanande för 

att bli njutbara. Ju mer koncentration som krävs av spelaren för att klara av uppgiften 

desto mer absorberad av spelet kommer han att bli. När all skicklighet krävs för att klara 

av uppgiften är spelaren så koncentrerad att det inte finns någon kvarvarande 

koncentration som kan spenderas på någonting annat än själva uppgiften. Trots att det är 

viktigt att ge spelaren en hög arbetsbelastning är det också viktigt att se till att spelaren 

inte ställs inför uppgifter som inte känns viktiga för att uppnå målen med spelet.  

 

Utmaning är det element som identifieras som den viktigaste aspekten inom speldesign. 

För att spel ska kännas utmanande men inte för svårt för spelaren, är det viktigt att spelets 

utmaning är i nivå med spelarens skicklighet. Eftersom skicklighet är något individuellt 

som varierar från spelare till spelare är det också viktigt att det är möjligt för spelaren att 

reglera hur svårt spelet ska vara. Under spelets gång bör även spelets utmaning öka i takt 

med att spelarens skicklighet ökar så att spelaren inte lämnar flowkanalen och upplever 

oro eller leda.  

 

För att ett spel ska vara njutbart krävs det att spelarens skicklighet ökar av att spela spelet 

och att skickligheten ökar i takt med att utmaningen blir större. När spelaren lär sig att 

spela spelet är det viktigt att se till att det inte blir en tråkig upplevelse för denna. Om 

spelaren är tvungen att läsa igenom en tjock manual eller en stor samlig text på skärmen 

finns det risk att spelaren tappar intresset för spelet. För att spelaren ska lära sig spelet är 

det mer lämpligt att använda sig av tutorial eller att spelet förklaras under de initierande 

banorna av spelet. 

 

Ett spel bör ha ett mål, men för att uppnå flow måste detta mål även vara klart för 

spelaren. Detta mål bör presenteras tidigt i spelet och alltid vara det som spelaren i 

slutändan vill uppnå med allt som han gör i spelet. Varje bana i spelet bör även ha egna 

mål, som leder fram till slutmålet. 

 

Inom flow är koncentration möjlig eftersom att personen som upplever det får omedelbar 

respons från aktiviteten. Detsamma gäller för att uppnå ett flowtillstånd inom spel. 

Spelaren måste konstant få veta hur nära han är från att uppfylla spelets mål. Det är också 

viktigt att spelaren omedelbart får reda på konsekvenser av de handlingar han gjort i 

spelet. 

 

För att kunna uppnå ett flowtillstånd inom spel är det är det viktigt att spelaren känner att 

han har kontroll över uppgifterna som finns i spelet. Detta kan uppnås genom att spelaren 

får uppenbara mål, omedelbar respons samt att spelarens skicklighet ligger i nivå med det 

som krävs för att klara uppgiften.  För att uppnå ett flowtillstånd måste han även bli 

tillåten att på ett tillfredställande sätt kunna omvandla sin avsikt till handling i spelet. Det 

                                                  
2
 Immersion används för att beskriva hur absorberad personen är av uppgiften. 
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är viktigt att låta spelaren själv välja hur han ska spela spelet och vilken strategi han ska 

välja för att uppnå målen. Spelet bör även tillåta att spelarens handlingar och val formar 

spelvärlden. Detta ökar spelets livslängd då spelaren kan göra annorlunda val nästa gång 

han spelar spelet. Spelarens känslomässiga involvering i spelet ökar också då han känner 

att han spelar i en värld som han har hjälpt till att skapa. Det bör vara enkelt för spelaren 

att kontrollera sin karaktär och interagera med andra karaktärer och objekt, samt att 

utforska världen. Kontrollerna som används för att styra karaktären bör vara enkla att lära 

sig. De bör även kunna ändras av spelaren om han önskar för att skapa kontroller han 

känner sig mer bekväm med. 

 

Spelaren bör känna en djup men naturlig involvering i spelet. Detta uppnås med hjälp av 

att öka känslan av kontroll över spelet. Känslan av kontroll leder till att spelaren får en 

känsla av total immersion. Spelaren blir absorberad av uppgiften och förlorar uppfattning 

om jaget och tappar sin tidsuppfattning.   

 

Social interaktion är det sista elementet i GameFlow och är det elementet som inte 

representeras av Csikszentmihalyis kriterier för att uppnå flow. Den kan t.o.m. i vissa fall 

förstöra flowtillståndet för spelaren när en verklig person tar honom tillbaka till 

verkligheten. Social interaktion är dock en punkt som många anser vara ett stort 

njutningsmoment i spel, eftersom många spelar för att få kommunicera med andra 

människor. Därför anser Sweetser och Wyeth att spel bör innehålla stöd för tävling, 

samarbete och kommunikation för att öka chansen att kunna uppnå ett flowtillstånd i spel. 

 

2.3 Bilspel 

 

Som nämnts i inledningen, finns det olika genrers inom tv-spel. Anledningen till detta är 

att utmaningen inom de olika genrerna skiljer sig åt. Vilket leder till att olika genrer 

uppnår fun på olika sätt. 

 

Nästan alla bilspel går ut på att spelaren ska ta sig från punkt A till punkt B på så kort tid 

som möjligt efter en förutbestämd bana. Med jämna mellanrum längst vägen brukar det 

finnas s.k. checkpoints som spelaren måste ta sig till inom en viss tid. Vid checkpoints 

brukar även spelaren få information om hur denna ligger till i jämförelse med eventuella 

motståndare. 

 

Det som gör ett bilspel fun är, förutom bilens egenskaper, utformningen av bilbanan.  

Element som gör en bilbana fun har försökts identifierat i uppsatsen “Making Racing Fun 

Through Player Modeling and Track Evolution” (Togelius, Nardi & Lucas 2007). De 

faktorer som identifierades för att skapa en fun bilbana är: 

 

 Hög hastighet  

 Kraftiga inbromsningar 

 Varierande svårighet 

 Nästan förlorad kontroll över bilen 
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Spelare gillar när de får upp bilen till dess maximala hastighet och för att tillåta en hög 

hastighet i en bilbana krävs det att den innehåller raksträckor. En bilbana som bara 

innehåller en lång raksträcka är dock inte tillräckligt för att skapa en fun bana eftersom 

den ger inte spelaren någon större utmaning. Som nämnts tidigare är det viktigt att ett 

spel ger spelaren en utmaning för att anses som fun. För att öka utmaningen måste därför 

en bilbana även innehålla kurvor.  

 

Ett annat element som ökar utmaningen är att tvinga spelaren att göra kraftiga 

inbromsningar för att inte köra av banan. Detta kan uppnås genom att lägga en skarp 

kurva efter en lång raksträcka.    

 

Spelare tenderar att gilla varierande svårighet, därför bör en bilbana variera i 

svårighetsgrad och inte upprepa samma hinder om och om igen. En annan bidragande 

faktor till en utmanande bilbana är att utforma banan så att spelarna är nära att förlora 

kontrollen över bilen på vissa stället på banan. 

 

2.4 Rhythm groups 

 

Rhythm groups (Smith, Cha & Whitehead 2008) är korta, ickeöverlappande samlingar av 

spelkomponenter (hinder, fiender och dylikt) som kapslar in en del av en bana som anses 

utmanande. Detta gör det enklare att identifiera svåra delar av en bana och underlättar 

förståelse för vad det är som gör den delen svår. Rhythm groups har starka likheter med 

musikstycken i och med att de har en start, ett mittparti och ett slut och kulminerar i en 

kadens. I det här sammanhanget menas kadens att rytmen av spelarens rörelser förändras 

kraftigt t.ex. att spelaren måste flytta sin avatar snabbt för att undvika hinder. Kadens kan 

även avse ett lugnare parti där spelaren kan stå still och andas ut innan han fortsätter med 

ett svårare parti. Dessa vilodelar är mycket viktiga speciellt i svåra banor eftersom långa, 

kraftigt utmanande partier med få möjligheter att pausa tenderar att resultera i att spelaren 

begår misstag. Övergången ifrån en rhythm group till en annan är vad som markerar en 

vilodel av banan. 

 

2.5 Genetiska Algoritmer 

 

Genetiska algoritmer är en teknik inom datavetenskap som grundas på Charles Darwin 

forskning och teorier inom evolutionsteorin (Darwin 1859). Darwins säger, för att 

evolution ska kunna uppstå i naturen måste fyra kriterier vara uppfyllda.  Dessa är: 

 

 En individ har förmågan att reproducera sig själv 

 Det finns en population av sådana självreproducerande individer 

 Det finns en variation mellan de självreproducerande individerna 

 En del av förmågan att överleva i miljön är förknippad med denna variation 
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I naturen är variationen definierad i individernas kromosomer. Variationen bestämmer 

både individernas struktur och beteende i deras miljö. Variationen på strukturen och 

beteendet bestämmer chansen för hur individerna klarar att överleva och reproducera sig. 

Individer som är bättre anpassade för att utföra uppgifter som bidrar till deras överlevnad 

kommer att i större grad reproducera sig än individer som är mindre lämpade för dessa 

uppgifter. De individer som överlever och reproducerar sig kommer att föra sina 

kromosomer vidare. Efter många generationer kommer populationen att innehålla mer 

individer som har en struktur och ett beteende som leder till en bättre förmåga att 

överleva och reproducera sig.  Detta kallar Darwin för naturligt urval. 

 

2.5.1 Naturliga urval och genetiska algoritmer 

 

En genetisk algoritm simulerar Darwins evolutionsprocess och naturliga operationer på 

kromosomer. I naturen är kromosomer teckensträngar. De fyra nuklotiderna, d.v.s. 

byggstenarna som DNA sträng är uppbyggd av är adenin, cytosin, guanin, och tymin. 

Dessa fyra nuklotiderna används för att bygga en kromosom. 

 

Den genetiska algoritmen är en matematisk algoritm som omvandlar en population med 

matematisk uppbyggda individer. Vanligtvis är detta teckensträngar med en bestämd 

längd som försöker efterlikna kromosomer. Detta görs genom att använda operationer 

som efterliknar Darwins teorier om reproduktion och naturligt urval. (Holland 1992, s.18) 

 

För att bestämma vilka individer som får reproducera sig använder den genetiska 

algoritmen sig av en fitnessfunktion. Denna utvärderar varje individ genom att tilldela ett 

fitnessvärde beroende på hur eftertraktade kromosomer individen har. 

 

Den generella pseudokoden för genetisk algoritm: 

 
1. Skapa en initial population av individer. 

2. Evaluera varje enskild individ i populationen och tilldelar ett fitnessvärde. 

3. Skapa en ny population genom att låta de eftertraktade individerna reproducera sig. 

4. Upprepa steg 2 och 3 tills sluttillståndet är uppnått. 

2.5.2 Individer 

 

En individ i en population brukar kallas för kromosomer eller strängar. I den genetiska 

algoritmen har varje individ en lösning till det givna problemet. I naturen är varje individ 

uppbyggd av gener som är anordnade i en sträng. Detta används även av den genetiska 

algoritmen när individerna (kromosomerna) lagrar sin information. Dessa strängar kan 

representeras på olika sätt men den vanligaste representationen är binära strängar. 

 

Den sträng som individen använder kan variera i längd beroende på problemet som ska 

lösa men alla individerna i en population bör ha samma längd på sina strängar. När 
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modifikationer görs på en sträng bör den behålla samma längd som före modifikationen.  

(Michalewicz 1994, s.15) 

 

Ett trivialt exempel på ett problem som skulle kunna representeras av binära strängar är: 

 

I en lagerlokal finns det tio olika lampor som är placerade i rad med jämna mellanrum. 

Lamporna kan vara av eller på. Vilka lampor ska vara på för att minst antal lampor ska 

vara tända och hela lokalen upplyst.   

 
Figur 2:2 - Binärsträngar 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

Varje lampa representeras i binärsträngarna som antingen en 1 (på) eller en 0 (av) 

 

2.5.3 Initial population 

 

Det här och följade stycken är baserade på boken ” Genetic Programming: On the 

Programming of Computers by Means of Natural Selection” (Koza 1992) 

 

En genetisk algoritm börjar med en initialpopulation. Detta sker genom att individer 

slumpas ut till populationen. Anledningen till att den genetiska algoritmen börjar med en 

slumpad initialpopulation är att den inte vet vad som anses som en bra eller dålig lösning.  

 

2.5.4 Fitness 

 

Varje individ i populationen är associerad till ett fitnessvärde. Fitnessvärdet mäter hur bra 

individen har löst den givna uppgiften. Om den genetiska algoritmen ska ta fram en 

strategi till ett spel skulle fitnessvärdet kunna vara hur många poäng som individens 

strategi gav. För ett optimeringsproblem skulle fitnessvärdet kunna bestämmas av hur 

lång tid det tog att lösa problemet. För att individerna ska kunna bli tilldelade 

fitnessvärden utvärderas varje individ enskilt av en fitnessfunktion. 

 

2.5.5 Selektion 

 

När en ny generation av individer ska tas fram från en population används en s.k. 

selection strategy. Den avgör vilka individer som kommer få reproducera sig för att skapa 

nästa generation. Detta genom att välja ut individer med högt fitnessvärde som kan bli 

föräldrar till nya individer. Det finns olika strategier som kan användas då 

föräldraindivider ska tas fram. En strategi är tournament selection som slumpmässigt 

väljer ett antal individer från en population (vanligtvis är det två individer som väljs ut) 
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sedan väljs den individen med bäst fitness. I naturen sker tournament selection t.ex. när 

två hanar slåss om en hona. 

 

I pseudokod fungerar tournament selection på följande vis:  

  

1. Börja med att slumpmässigt välja k individer från populationen, där k är antalet 

individer som ska vara med i tournament poolen 

2. Välj den individen med bäst fitnessvärde med sannolikheten p 

3. Välj den individen med nästbästa fitnessvärde med sannolikheten p*(1-p) 

4. Välj den individen med tredjebäst fitnessvärde med sannolikheten p*((1-p)^2) 

o.s.v. 

2.5.6 Genetic operators 

 

Genetic operators används inom genetiska algoritmer för att generera mångfald och 

för att få fram nya och förhoppningsvis bättre lösningar. Detta görs genom att kombinera 

och manipulera befintliga lösningar. De operationer som används för att göra detta är 

crossover och mutation. 

 

Crossover 

 

En genetisk operation som kan skapa nya individer är crossover. Den börjar med två 

föräldraindivider som väljs i proportioner efter deras fitnessvärde. Vid varje crossover 

producerar de två valda föräldrarna två avkommor. Avkommorna skiljer sig oftast från 

sina föräldrar och från varandra. Varje avkomma ärver egenskaper från båda föräldrarna. 

 

Crossover börjar med att slumpmässigt välja en brytpunkt för båda föräldrarna. 

Brytpunkten kan vara mellan 1 och N - 1 där N är längden på föräldrarnas strängar. Varje 

förälder delas sedan vid brytpunkten så att de består av två fragment. Den första 

avkomman produceras genom att först kopiera det första fragmentet från den första 

föräldern. Avkomman kombinerar sedan fragmentet med en kopia av det andra 

fragmentet från den andra föräldern. Den andra avkomman skapas på samma sätt fast 

använder sig av det första fragmentet från den andra föräldern och det andra från den 

första föräldern. Denna typ av crossover kallas för single crossover. 
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Nedan vissas ett exempel på single crossover: 

 
Figur 2:3 - Single crossover 

 
Strängen kan även delas på flera positioner för att få större variation på avkomman, detta 

kallas för multi-crossover. 

 

 
Figur 2:4 - Multi-crossover 

 
Mutation 

 

Risken med crossover är att den kan få individernas fitnessvärden att stanna i ett lokalt 

maximum eftersom att det kan starkt likna varandra efter flera generationen. 

  

Mutationer används för att slumpmässigt ändra på en symbol i en individ för att 

återinföra mångfald i population. En mutation börjar med att slumpmässigt välja en 

individ ifrån populationen och sedan slumpmässigt välja ett nummer mellan 1 och N (där 

N är längden på individsträngen). Sedan ersätter mutationen den gamla symbolen med en 

ny som slumpas fram. Syftet med att mutera individer är att återinföra mångfald i 

populationen.  

 

2.6 Design av bilbanor 

 

En bilbana kan vara utformad på många olika sätt. Det finns olika standarder för hur 

banor utformas där de vanligaste är ovals, circuits och point to point.  

 

En ovals är en sluten bana och består oftast enbart av två större kurvor och eventuellt 

någon raksträcka 
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Figur 2:5 - Oval 

 
Rockingham Motor Speedway, 2.380 km 

 

En circuits är precis som ovals en sluten bana, fast den består oftast av fler än två kurvor 

och raksträckor 

 
Figur 2:6 - Circuit 

 
Arizona Motorsports Park, 3,621 km 

 

En point to point bana är tillskillnad från ovals och circuits inte sluten utan har en 

målpunkt som inte är samma som startpunkten .  Precis som circuits kan även denna 

innehålla olika många raksträckor och kurvor. 
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Figur 2:7 - Point to point 

 
Collingrove, Sporting Car Club, 0.600 km 

2.7 XNA Racing Game 

 

Spelet som ligger till grund för detta arbete är XNA Racing Game vilket är ett 

opensource bilspel som är gjort i XNA. Detta avsnitt är baserat på kod och 

dokumentationen som medföljer spelet
3
 och går igenom relevanta aspekter av spelet för 

detta arbete. 

 

2.7.1 Trackpoints 

 

Banorna till XNA Racing Game definieras i XML som en sekvens (trackpoints), dvs 

tredimensionella koordinater (X,Y,Z)  

 

 
Figur 2:8 - Trackpoint 

 
 

Mellan varje trackpoint skapas en väg från en trackpoints koordinater till nästa 

trackpoints koordinater. När vägen når den sista trackpointen skapas en väg mellan sista 

och första trackpoints koordinaterna för att en circuits eller en oval ska skapas. I 

nedanstående exempel skapas en väg som går från trackpoint 1 till trackpoint 2 vidare till 

trackpoint 3. Till sist sluts banan med en väg från den sista till den första koordinaten. 

 

                                                  
3
 Vilket kan hämtas från http://create.msdn.com/en-US/education/catalog/sample/racing_game 

Exempel på en trackpoint 
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2.7.2 Banrepresentation 

 

Nedan är ett exempel på strukturen på en banas trackpoints i xmlkod: 

 
Figur 2:9 - Bana: Representation 

 
 

 

I XML dokumentet finns även information om objektens positioner i världen (ex. träd, 

byggnader och lyktstolpar).  

 

Som många andra bilspel använder sig XNA Racing Game av checkpoints. Dessa 

checkpoints placeras med ett mellanrum av 500 meter runt hela banan. 

 

I XNA Racing Game finns det tre olika bilbanor som kan köras av spelaren, där varje 

bana har en egen svårighetsgrad. 

 

Vägens bredd bestäms med en konstant som är förbestämt i spelet och kan inte 

modifieras från XML dokument. Bredden är samma för alla trackpoint, vilket betyder att 

alla banor har samma bredd på vägen genom hela banan. För att få mjuka svängar 

använder sig XNA Racing Game av Catmull-Rom splines. Det görs för att få en bana 

som upplevs mer naturlig. 
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Figur 2:10 - Bana: Renderad 

 
 

 

 

2.8  Splines 

 

Splines är matematiska funktioner som interpolerar (genererar nya datapunkter från 

en diskret mängd av befintliga datapunkter) mellan flera värden där varje intervall dvs. 

avståndet mellan två befintliga datapunkterna hanteras enskilt. Om en splinefunktion får 

in tio kontrollpunkter som ska interpoleras ska den generera en ny rimlig kontrollpunkt, 

oavsett vilka punkter den får som input (Winkle 2009). 

 

 
Figur 2:11 - Kontrollpunkter 

 
 

I detta exempel så har alla 

kontrollpunkter placerats 

med mellanrummet 0,1 på 

X axeln. Observera att den 

första kontrollpunkten har 

kopierats in sist för att få 

ett cirkulärt beteende.  

<X> 185</X> 

<Y>125</Y>            

<Z>123</Z> 

 

<X> 285</X> 

 <Y>125</Y>            

      <Z>150</Z> 

 

<X> 235</X> 

<Y>225</Y>           

<Z>103</Z> 

 

Bilden visar hur XNA Racing Game renderar trackpoints från exemplet ovan. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskret
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ngd


 

- 21 - 

Den enklaste spline som finns är den som använder sig av en stegfunktion som hoppar till 

nästa kontrollpunkt. Denna spline är dock sällan användbar. En lite mer användbar spline 

är en som använder sig av linjär interpolation. Eftersom linjen som dras mellan två 

kontrollpunkter endast påverkas av två kontrollpunkter skapas det inte mjuka kurvor utan 

riktningen på linjen ändras tvärt vid kontrollpunkterna. 

 
Figur 2:12 - Stegfunktion och linjär interpolation 

 
 

Cubic Hermite splines är en spline som använder sig av två kontrollpunkter och två 

tangenter för att räkna ut ett intervall. Tangenterna kan matas in av en användare eller 

räknas ut med hjälp av närliggande kontrollpunkter (vilket är vanligast). För att kunna 

interpolera använder sig Cubic Hermite splines av följande fyra funktioner: 

 
Formel 2:1 - Cubic Hermite splines 

 

 

 
 

 

För varje intervall användes dessa fyra funktioner på följande vis: 

 
Formel 2:2 - Cubic Hermite splines intervall 

 
 

Där m1 och m2 är värdet på tangenterna och y1 och y2 representerar kontrollpunkterna. 

 

Catmull-Rom är en typ av Cubic Hermite splines som använder sig av den föreliggande 

och efterliggande kontrollpunkten för att räkna ut tangenterna för intervallet. (Catmull & 

Rom 1974) 
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Figur 2:13 - Catmull-Rom 

 

3 Relaterat arbete 
 

I artikeln “The Evolution of Fun: Automatic Level Design through Challenge Modeling” 

(Sorenson & Pasquier 2010) presenterar författarna ett system för att skapa banor till ett 

2D plattforms spel. Skapandet av banorna är drivna av genetiska modeller baserade på 

flow och rhythm groups. Dessa modeller används som fitnessfunktioner i en genetisk 

algoritm för att producera en bana som maximerar fun. Resultatet från de två körningarna 

jämfördes sedan med banor ifrån det klassiska 2D plattformspelet Super Mario Bros 

vilket allmänt anses som väldesignade. 

 

I denna artikel använder sig författarna av teorier om challenge-based fun. Författarna 

förklarar att utmaningen i spelet enbart består av längden mellan plattformarna, samt 

längden på plattformarna som spelkaraktären kan landa på.   

 

 
Figur 3:1 - Representation av utmaning i Super Mario Bros 

 
 

För att kunna jämföra skapta banor med de utvalda från Super Mario används anxiety 

curves. Detta är en graf som visar spelarens oro under loppet av en bana och används för 

att mäta hur utmaningen ändras under tidens gång. 

 

Den Flow-baserade modellen går ut på att matcha utmaningen med spelarens skicklighet. 

Vilket betyder att mängden av fun som spelaren upplever sjunker när skillnaden mellan 

skicklighet och utmaningen ökar. Detta förhållande visas i följande modell: 
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Formel 3:1 - Fitnessfunktion för flow-baserad modell 

 
 

I denna modell representeras fun av variabeln f, t står för tid, c(t) står för utmaningen och 

cskill representerar spelarens skicklighet. cskill  antas vara konstant under en bana. 

 

En genetisk algoritm används för att framställa en bana. Den genetiska algoritmen ska 

maximera fun. Varje bana är en individ och representeras av en sträng med koordinater 

(x,y). Varje koordinat representerar ett 64*64 pixlar stort blocks plats i förhållande till det 

föregående blockets position. Mutation genomförs genom att flytta en koordinat i 

individen. Den genetiska algoritmen använder sig av crossover med varierad brytpunkt 

vilket tillåter att banor med varierande många block får skapas.  

 

Fitnessfunktionen är en direkt representation av ovanstående modell vilken siktar på att 

maximera spelarens upplevda fun. För att inte hamna i en situation där den genetiska 

algoritmen kommer till slutsatsen att en oändlig lång bana maximerar fun har banan fått 

en maxlängd. Om individens längd överskrider maxlängden ska individen straffas. 

Populationen består av 200 individer som utvecklas under 10,000 generationer.   

 

Den bana som den genetiska algoritmen skapar visade sig vara närmast kaotisk. Den 

anxiety curve som framställdes skiljde sig kraftigt ifrån banorna i Super Mario vilka 

ansågs som väldesignade. Resultaten stärker övertygelsen för dem som anser att flow inte 

är en bra riktlinje för att designa banor till spel. 

 

Den andra modellen som skapades var den periodiska modellen (Periodic Model) som är 

baserad på Smiths begrepp om rhythm groups. Rhythm groups anses som en fundamental 

del inom bandesign av plattformsspel. För att försöka uppnå detta förhållande skapades 

följande modell. 

 
Formel 3:2 - Fitnessfunktion för periodiska modellen 

 
 

Beteendet i denna modell bestäms beroende på variabeln m som antingen kan ta värdet 

+1 eller -1. När m är positiv ökar fun i banan med samma takt som oro (a) ökar. När oron 

når en förutbestämd övre nivå blir m negativ och i det fallet kommer fun enbart kunna 

höjas om oron först sjunker. När oron sedan har sjunkit till en förutbestämd undre nivå 

blir m positiv igen. 

 

Den periodiska modellen användes för att skapa en fitnessfunktion som används med den 

genetiska algoritmen. Resultatet av denna körning gav en anxiety curve som var mer lik 

de som gavs ifrån de väldesignade banorna. 
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Sorenson och Pasquier fortsätter med sina försök att utveckla ett generativt system för att 

automatiskt skapa banor till tv-spel, vilket beskrivs i artikeln “Towards a Generic 

Framework for Automated Video Game Level Creation” (2010). Det som skiljer sig ifrån 

deras förra arbete är att den här gången vill de skapa ett mer flexibelt system. Detta låter 

bandesignern att specificera de önskade proportionerna av den genererade banan istället 

för att för att specificera detaljer om hur banan är hopsatt. 

 

För att få ett system som är så generellt som möjligt är individerna baserad på notationen 

om designelement. Designelement är små byggblock som kan innehålla parametrar (t.ex. 

koordinater) vilka representerar logiska enheter i banor. Individrepresentationen består av 

ett förutbestämt antal designelement och för att kunna hitta bra brytpunkter för crossover 

sorteras individerna efter x koordinaterna av design elementen.  

 

När fitnessfunktionen utformas utgår författarna ifrån idéer om att ett spel inte bör vara 

för lätt eller för svårt för anses som fun. I deras tidigare artikel har de redan presenterat en 

sådan modell som är baserad på rhythm groups och inte begränsat till bara ett spel:  

 
Formel 3:3 - Omgjord fitnessfunktion för periodisk modell 

 
 

För att visa systemets flexibilitet beskriver artikeln hur den används för att generera 

banor till två olika plattformsspel i olika genrer.  

 

Det första spelet som presenteras är Super Mario Bros. Författarna observerar spelet och 

hittar vanligt förekommande design element och representerar dessa. Några exempel på 

representerade designelement är: 

 

 Block(x,y) som representerar ett ensamt block och har som parametrar blockets x 

och y koordinater i spelvärlden. 

 Hole(x, width) vilket representerar ett hål i marken med given bredd på position x i 

spelvärlden. 

 Enemy(x) representerar en fiende och dess position. 

 

Förutom de funna designelementen ges även flera funktioner för de omöjliga lösningarna. 

Några exempel på dessa är: 

 

 Require-at-least(n, type) vilken straffar banor som har mindre än n instanser av 

typen type. 

 Traversible() ser till att banan är möjlig att klara. M.a.o. att inga hopp är för långa 

eller hinder för höga. 
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De möjliga lösningarna är evaluerade med fitnessmodellen som har nämnts. För att kunna 

göra detta måste en metod bestämmas för att ge utmaningen vid given punkt i banan. 

Detta görs med en funktion som returnerar ett utmaningsvärde för varje hopp som måste 

göras. Svårare hopp returnerar ett högre värde.  

 

Det andra spelet som används är ett 2D-äventyrsspel. Spelkaraktären (ses ovanifrån och 

kan flyttas åt fyra riktingar) ska ta sig från start till mål medan det finns fiender 

närvarande.  Designelement identifieras, representeras och funktioner för de omöjliga 

lösningarna tas fram. Individer, mutation- och crossoveroperationerna används på samma 

sätt som i det tidigare experimentet. För att bestämma utmaningen av en bana simuleras 

spelarens väg från start till mål med hjälp av en A* algoritm. Utmaningen ges som antal 

fiender inom en viss radie vid en punkt längst den framtagna vägen.  

 

Med en liten extra ansträngning har författarna lyckats med att genera en bana för 2D-

äventyrspelet med ett högt funvärde med samma genetiska algoritm och fitnessfunktion 

som användes för att genera fram en bana till ett plattformspel med ett högt funvärde  

 

Julian Togelius, Renzo De Nardi och Simon M. Lucas beskriver i sin artikel “Making 

Racing Fun Through Player Modeling and Track Evolution” (2006) ett sätt att med hjälp 

av evolutionära algoritmer förhöja fun i ett simpelt bilspel genom att utveckla banor som 

är anpassade för en specifik spelare. 

 

Spelet som banorna utvecklas till består av en bil med sensorer som tillåter den att 

observera sin egen riktning, hastighet och avstånd till hinder och väggar. Bilen har en 

startposition och en rad checkpoints vilka bilen ska passera. Framfarten i spelet mätts i 

hur många checkpoints som har passerats och syftet är att se hur långt bilen hinner köra 

under 700 timesteps vilket motsvarar 35 sekunder.  

 

Den evolutionära algoritmen som används i författarnas experiment kallas för Cascading 

Elitism. Detta är en algoritm som gör det enklare att använda sig av mer än en 

fitnessfunktion och bestämma vilka fitnessfunktioner som väger tyngre än de andra. I 

början av den första generationen skapar algoritmen en population på 100 individer. Alla 

individer evalueras med den första fitnessfunktionen och de 50 bästa individerna väljs ut 

och bildar den första eliten. Dessa 50 individer evalueras igen med den andra 

fitnessfunktionen och de 30 bästa väljs ut (andra eliten). Detta upprepas ytterligare en 

gång med den tredje fitnessfunktionen och de 15 bästa väljs ut. Algoritmen gör då 

muterade kopior av dessa 15 individer tills den åter igen har 100 individer. 

 

För att kunna utveckla roliga bilbanor till en specifik spelare måste det vara möjligt att 

kunna testa de bilbanor som algoritmen framställer flera tusen gånger. Att utsätta en 

spelare för dessa tester är orimligt. I stället förklarar författarna att de behöver ett sätt för 

att emulera spelarens körstil och beskriver de metoder de har använt för att lära in en 

spelares beteende i spelet. Författarna lyckades dock inte skapa en modell som fullt ut 

emulerade mänskligt körbeteende men de lyckades med att skapa en modell som 

presterade på samma nivå som spelaren.  
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I spelet är en bana representerad som ett bestämt antal (lika långa) segment, där varje 

segment kan representera en kort bit av en raksträcka eller av en kurva. För att kunna 

skapa mer flexibla banor har varje segment även en bredd som kan skilja sig ifrån de 

andra segmenten. Mutationen görs genom att ändra ett segment till ett av en annan typ. 

Denna representation gör det möjligt att banan korsar sig själv. Författarna gör inget för 

att förhindra detta, men om det skulle ske ska fitnessvärdet på den banan sättas så lågt att 

den inte kommer att väljas till nästa generation. Banorna som skapas med denna metod är 

med stor sannolikhet inte en sluten bana. Författarna löser detta genom att “teleportera” 

bilen till början av banan med samma hastighet och riktning när bilen når slutet. 

 

Fitnessfunktionen är utformad för att skapa banor som höjer fun. Det som författarna 

presenterar som fun inom bilspel i artikeln är egna antaganden som är baserade på egna 

erfarenheter och kommentarer från andra icke-experter. Det första som författarna säger 

om fun i bilspel är att fart är en viktig faktor. Spelare gillar att åka fort och banor bör 

tillåta spelare att uppnå maxhastighet. Spelare gillar dock inte att enbart köra på en 

raksträcka. En bilbana bör därför vara utmanande, men banan bör inte vara för 

utmanande då detta minskar fun. De påstår även att spelare gillar varierade utmaningar 

och att bilbanor bör variera i karaktär och inte ge samma utmaning gång på gång. Dessa 

antaganden ligger till grund för de tre olika fitnessfunktionerna som driver den 

evolutionära algoritmen. De tre fitnessfunktionerna är målets slutgiltiga fitness, 

maxhastighet och maximal fitnessvariation. Den förstnämnda av dessa räknas ut med 

formeln: 

 
Formel 3:4 - Målets slutgiltiga fitness 

 
  

Där pf står för medeltalet av hur många varv som bilen körde under tio körningar. pt står 

för det önskade målet (i varv). Maxhastigheten är topphastigheten som bilen nådde under 

körningen, vilket är med för att det ska finnas minst en del av banan där bilen kan nå hög 

hastighet. Den tredje i sin tur väljer banor med varierande pf . Slutresultatet blev att 

banorna som skapades oftast var väl anpassad till den spelartyp som den fick som input. 

 

Julian Togelius, Renzo De Nardi och Simon M. Lucas fortsätter sina experiment med att 

utveckla bilbanor med högt fun. Detta redovisas i artikeln “Towards automatic 

personalised content creation for racing games” (Togelius, Nardi & Lucas 2007). Deras 
experiment bygger vidare på deras tidigare modeller som presenterades i artikeln 

“Making Racing Fun Through Player Modeling and Track Evolution”. 

 

Spelet som de utvecklade banor och emulerade körstilar till är samma som i den tidigare 

artikeln. Den evolutionära algoritmen som de använder sig av är även den samma som i 

de tidigare experimenten. 

 

Artikeln fortsätter med att beskriva de modeller som har använts för att försöka emulera 

köregenskaper hos fem testpersoner. Likt sina tidigare resultat lyckades dessa modeller 

bra med att få fram ett beteende som efterliknade spelarens framfart i banan men 
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lyckades inte helt med att efterlikna körstilen. Författarna ansåg dock att deras modeller 

är tillräkligt bra för att användas. 

 

Fitnessfunktionerna som beskrivs i denna artikel är mycket lik dem som användes av 

författarna i deras tidigare experiment. Den första av fitnessfunktionerna som används för 

att få fram den första eliten är den negativa differensen mellan hur långt bilen faktisk 

kom under en given tidsperiod och den önskvärda sträckan som bilen skulle nå. För att få 

fram den andra eliten används variansen över hur långt bilen nåde över fem försök av 

samma spelarmodell och bana. Den sista fitnessfunktionen som används är 

maxhastigheten som bilen uppnår. 

 

I den tidigare artikel var banan som skapades med stor sannolikhet inte sluten, utan 

spelaren blev teleporterad till början av banan när denna nådde slutet. Detta var något 

som ville undvikas och därför baserades banrepresentationen på splines. Varje segment i 

banan har två kontrollpunkter och två sammankopplade segment delar en kontrollpunkt. 

Mutation på ett segment görs genom att flytta positionerna av dess kontrollpunkter. 

 

För att testa representationskraftens inflytande i splines experimenterades det med olika 

sätt att initiera banan med olika implementationer av mutationer. Den första 

initiationsmetoden är straightforward. Den initierade banan är en triangel med rundande 

hörn och varje mutation görs genom att addera ett tal vilket flyttar en kontrollpunkt.  

 

Random walk är den andra metoden och dess mutationsoperation fungerar på samma sätt 

som den i straightforward. Metoden börjar med att skapa banor där varje bana är formad 

som en triangel med rundade hörn, hundratals av mutationer görs sedan på varje bana och 

banan testas sedan av spelarmodellen. Om spelarmodellen inte kan slutföra ett varv på 

banan förkastas banan. Genom detta skapas kraftigt deformerade men körbara banor.  

 

Den sista initiationsmetoden som presenteras är radial. Mutationen startar ifrån en jämt 

fördelad radial disposition av kontrollpunkter som är placerade runt ett centrum där varje 

kontrollpunkts avstånd till centrumet är slumpmässigt. Vid varje mutation flyttas en 

kontrollpunkt längst sin radiallinje från centrum med ett slumpmässigt tal. Detta gör det 

omöjligt att skapa en b-spline som innehåller en loop och därför är varje bana som skapas 

på detta sätt full körbar. 

 

Banorna som skapades med hjälp av straightforward var väl anpassade för att ge rätt 

utmaning till sin spelarmodell, men banorna som skapades varierade ytterst lite och 

ursprungsmodellen av triangeln lyste igenom. De banor som random walk hjälpte till att 

skapa varierade kraftigt utseendemässigt men lyckades inte speciellt väl med att skapa en 

bana som var lagom utmanande för spelarmodellen. Dessutom var maxhastigheterna som 

uppnåddes oftast låga. Med hjälp av radial utvecklades banorna snabbt och varierade 

kraftigt beroende på spelarmodellen som användes och kan därför sägas vara 

personifierade. 
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4 Metod 

4.1 Spelval 

 

Spelet behövde vara utformat på ett sådant sätt att banor skulle kunna genereras med 

hjälp av en genetisk algoritm. Det var även viktigt att banan var representerad på ett 

enkelt sätt som skulle göra det lätt att modifiera och skapa nya banor. Valet av genre för 

spelet bestämdes bland annat genom att söka information om redan befintlig forskning 

inom ämnet automatisk generering av banor för spel. Eftersom det fanns relativt lite 

forskning om bilspel valdes detta som genre.  

 

Det var viktigt att spelet var open source och fritt fick modifieras efter egna behov. Efter 

sökningar bestämdes det att spelet som skulle ligga till grund för arbetet skulle vara XNA 

Racing Game. 

 

XNA Racing Game är ett open source spel för plattformarna windows och xbox. Spelet 

är gjort i programmeringsspråket XNA. Banorna för spelet representeras med hjälp av ett 

XML-dokumet som innehåller trackpoints för vägen. I originalspelet medföljer det tre 

banor som är handdesignade. 

 

4.2 XNA Racing Game och GameFlow 

 

För att öka spelarnas chans att hamna i ett flowtillstånd har GameFlows element 

inkluderats i spelet. Eftersom detta arbete enbart fokuserar på att generera banor lades 

fokus på de elementen som kan påverkas av banan. 

 

De två första elementen som nämns i GameFlow är koncentration och utmaning som är 

intimt kopplade med varandra. För att uppnå flow måste spelarna koncentrera sig på 

uppgiften och för att kunna koncentrera sig måste den vara utmanande. Dessa punkter låg 

huvudsakligen till grund när det skapades fun banor till XNA Racing Game genom att det 

bestämdes att en fun bana är en utmanande bana. Banorna som skapades gjordes i olika 

svårighetsgrader för att spelarna skulle hitta en utmaning som passade deras skicklighet. 

 

Att spelarnas skicklighet ska öka i takt med spelets utmaning är ett element som krävs för 

att uppnå ett flowtillstånd enligt GameFlow. Detta är också ett element som till stor del 

ligger i banan. Ett sätt att införa detta i en bana skulle vara att låta banan bli svårare ju 

längre den pågår. Denna lösning är dock inte lämplig, främst p.g.a. två anledningar. Den 

första är att det är omöjligt att veta hur mycket spelarnas skicklighet ökar under banans 

gång. Detta gör det svårt att veta hur mycket svårare banan ska bli. Den andra orsaken är 

att många banor (inklusive banorna i XNA Racing Game) är Ovals eller Circuits och körs 

mer än ett varv. Detta leder till att även om banan skulle lyckas med att bli svårare i takt 

med spelarnas skicklighet ökar, skulle banan bli för lätt för spelarna när de börjar på varv 

två. Av dessa anledningar har banorna som skapades jämn svårighet genom hela banan. 

Det som leder till att spelarens skicklighet ökar i takt med spelets utmaning är istället en 

funktion som finns i originalspelet, nämligen spökbilen. Spökbilen är en transparent bil 
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(utan massa) som visar hur en spelare körde under dennas bästa varvtid samtidigt som 

spelaren kör ett nytt varv. En spelare tävlar mot spökbilen för att slå sin egen bästa 

varvtid och ju bättre och snabbare spelaren blir desto bättre och snabbare blir spökbilen. 

 

Andra elementen som GameFlow tar upp, som måluppfyllelse, respons, kontroll och 

immersion var redan till vis del inbyggda i spelet. Dessa kan inte nämnvärt påverkas utav 

banans utformning och därför har det inte lagts fokus på detta i det här arbetet. Social 

interaktion är inte implementerat i XNA Racing Game. 

 

4.3 Modifiering av spel 

 

För att kunna spela de banor som togs fram med hjälp av fitnessfunktionen krävdes det 

att modifieringar gjordes på XNA Racing Game. Modifieringarna gjorde det möjligt att 

välja mellan fyra banor istället för tre. I originalspelet fanns det även tre bilar med olika 

egenskaper som spelaren kunde välja. För att inte bilvalet skulle påverka hur fun banan 

uppfattas togs två av bilarna bort. 

 

4.3.1 Checkpoint 

 

I originalspelet användes checkpoints enbart för att visa hur lång tid det har tagit för 

spelaren att nå fram till en checkpoint. För att göra spelet mer spännande och utmanande 

modifierades dessa så att spelaren får en tid vid varje checkpoint som anger hur lång tid 

som spelaren maximalt får använda för att nå nästa checkpoint. Hinner spelaren inte fram 

till nästa chekpoint i tid förloras spelet.  

 

4.3.2 Grafiskt 

 

Spelet modifierades grafiskt så att kvarvarande tid för att nå fram till nästa checkpoint 

skrivs ut på skärmen. För att undvika att de skapta banorna kolliderar med marken ökades 

avståndet mellan mark och bana. Eftersom spelupplevelsen starkt påverkas av grafiken 

ökades även avståndet mellan bana och mark för XNA Racing Games originalbanor för 

att omgivningen i alla banor skulle vara så lika varandra som möjligt. 

 

I de redan befintliga banorna i XNA Racing Game togs all information förutom 

trackpoints bort vilket gjorde att alla objekt runt banan (hus, träd och dylikt) försvann. 

Detta gjordes för att grafiken inte skulle skilja banorna åt. 
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Ovan är ett exempel på hur en individ kan se ut. Denna individ består av 5 trackpoints som alla 

innehåller ett x-, y- och z-värde. Under är den renderad i XNA Racing game.  

4.4 Representation av GA 

 

Den genetiska algoritmen och tillhörande fitnessfunktion programmerades i C#.  

Representation av den genetiska algoritmen som användes för att generera banor till 

XNA Racing Game följer den generella pseudokoden för en genetisk algoritm. En individ 

är en hel bana, dvs. varje individ innehåller en lista med en mängd trackpoints. För att 

inte allt för stora banor skulle skapas sattes det begränsningar på området som banan fick 

befinna sig inom. Varje individ har ett fitnessvärde som säger hur fun en bana är. Ju 

högre fitnessvärde banan har desto mer fun är den.  

 
Figur 4:1 - Representation av individ 

 

Figur 4:2 - Renderad individ 

 
 

Det första algoritmen gjorde var att skapa en initial population som bestod av ett antal 

individer vilka togs fram genom att slumpa fram värdena för varje trackpoint. Innan en 

ny generation togs fram utvärderades varje individ i den nuvarande generationen med den 

givna fitnessfunktionen. Varje individ tilldelades ett fitnessvärde som gjorde det möjligt 

att rangordna individerna i generationen efter hur fun de var. För att vara säker på att den 

individ med högst fitness alltid blev resultatet av körningen sparades den individ med 

högst fitness genom alla redan körda generationer undan. När en ny generation hade 

evaluerats av fitnessfunktionen jämfördes den individen med högst fitness med den 

sparade individen. Om den nya individen hade ett högre fitnessvärde sparades den istället 

som den bästa.  
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Innan crossover och mutation kunde göras på den nuvarande generationen behövdes 

föräldraindivider tas fram. Detta gjordes genom att använda tournament selection. När 

den sista generationen hade skapats togs den sparade individen fram och sparades i ett 

XML-dokument som följde XNA Racing Game standard för banor. 

 

De genetiska operationerna som användes för att få fram en ny generation var single 

crossover och mutation. Vid körningen av den genetiska algoritmen hade både crossover 

och mutation en relativt hög chans att genomföras. 

 

4.5 Fitnessfunktion 

 

För att fitnessfunktionen skulle kunna användas för att generera utmanande banor, 

behövdes det först definieras vad det är som gör en bilbana fun. GameFlow säger att för 

att en bana ska anses som fun och ge spelaren en chans att hamna i ett flowtillstånd krävs 

det att den är utmanade. Fitnessfunktionen belönade därför faktorer som gjorde bilbanan 

mer utmanande. Olika vana spelare kräver dock olika utmaningar för att ha chans att 

hamna i ett flowtillstånd. Därför genererades det banor i olika svårighetsgrader.  

 

4.5.1 Antagna faktorer som leder till en roliga och utmanande bilbana 

 

I sina artiklar har Togelius, Nardi och Lucas (2006) gjort egna antaganden om vad som 

gör en bilbana fun, dessa var: 

 

 Hög hastighet 

 Kraftiga inbromsningar 

 Varierande svårighet 

 Nästan förlorad kontroll över bilen 

Genom att placera skarpa kurvor eftervarandra i ett s-mönster ökar svårigheten. Spelaren 

behöver koncentrera sig mer för att inte tappa kontrollen över bilen. Små kraftiga 

inbromsningar kommer även att behövas för att undvika att köra av vägen.  

 

Dessa antaganden och observationer tillämpades i detta arbete eftersom de ökar 

utmaningen i en bana.  
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4.5.2 Utformning av banan 

 

Fitnessfunktionen behövde vara utformad på ett sådant sätt att den kunde ta fram banor 

som antingen var ovals eller circuits eftersom XNA racing game inte stödjer point to 

point banor. 

 

Rhythm groups 

 

Rhythm groups användes i fitnessfunktionen för att banorna som den genetiska 

algoritmen tog fram skulle innehålla vilodelar. Detta gjordes för att spelaren skulle få en 

chans att återhämta sig mellan de svåra partierna. Bibehållen koncentration och lagom 

arbetsbelastning är vitalt inom GameFlow för att ett spel ska vara tillfredsställande. Detta 

har inte Togelius, Nardi och Lucas med i sina studier när de genererar bilbanor. Därför 

var det intressant att se om rhythm groups skulle kunna tillämpas till bilspel.  

 

Fitnessfunktionen tillämpade rhythm groups genom att varje bana var uppdelad i ett antal 

segment, där varje segment innehöll ett antal trackpoints. Vartannat segment av banan 

kvalificerades som lätt och vartannat som svårt.  

 

Svårighetsgrader 

 

Eftersom det skulle vara möjligt att ta fram banor med tre olika svårighetsgrader (lätt, 

medel och svår) behövdes detta tas med i beräkningarna vid utformningen av 

fitnessfunktionen. En lätt bana innehöll inte lika skarpa kurvor som en svår bana. De 

lättare banorna var även kortare eftersom det fanns fler tillfällen att misslyckas ju längre 

banan var. En annan anledning till detta var att ju längre en bana är desto svårare är den 

att memorera vilket ökar utmaningen. Maxlängden på banorna och antal trackpoints 

sattes därför olika beroende på svårighetsgraden. Svårighetsgraden på banan bestämde 

också antal segment som banan skulle innehålla. Svårare banor innehöll flera vilodelar 

eftersom att de var längre.  

 

Begränsningar 

 

För att en bana skulle vara körbar krävdes det begränsningar för att oönskade element 

skulle rensas bort.   

 

 En bana fick inte skära in i sig själv. En väg som skapades mellan två vägpunkter 

fick m.a.o. inte vidröra någon annan del av vägen. Om fitnessfunktionen påträffade 

en bana som skar in i sig själv skulle detta bestraffas så pass hårt att banan chans 

att föröka sig blev minimal.  

 

 Avstånd mellan två punkter fick inte vara mindre än 50 meter. Detta behövdes 

eftersom att spelet använder sig av Catmull-Rom splines, vilket kan göra att banor 

som skapades kunde skära in i sig själva på följande vis: 
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 Lutningen på en uppförsbacke fick maximalt vara 30 grader eftersom en större 

lutning innebar att bilen slutade följa vägen. I vissa fall körde den igenom vägen 

vilket innebar att spelet förlorades. 

 

 Gradavståndet mellan två punkter fick maximalt vara 90 grader. Detta eftersom ett 

större gradavstånd innebar en risk att vägen skar in i sig själv p.g.a. splines. 

 

 För att det inte skulle skapas banor som var för långa sattes en maxlängd på 

banorna som varierade beroende på svårighetsgraden. 

 

4.6 Implementation 

4.6.1 Trackpoint Representation 

 

Trackpoints representeras i den genetiska algoritmen som en strukt som innehåller ett x-, 

y- och z-värde. Den innehåller även en integer som representerar vilken typ (raksträcka, 

kurva eller skarp kurva efter raksträcka) trackpointen är. Detta kommer användas för att 

kunna belöna kurva efter kurva och liknande. För att förhindra att en trackpoint befinner 

sig utanför banans tillåtna område sattes det begränsningar för vilka värden dens x-, y- 

och z-värden fick tilldelas. Inget av värdena fick vara mindre än noll och x- och y-

värdena fick inte överskrida 1023 medan z-värdet (som motsvarar trackpoints höjd) inte 

fick överskrida 127. Dessa siffror valdes eftersom 1023 binärt blir tio ettor och 127 blir 

sju ettor. På detta sätt kan inte ett högre tal tas fram genom crossover. I början användes 

hela binära strängar för att representera individerna. Fitnessfunktionen kräver dock att 

individen är representerad som integers (för att kunna få ut x, y och z koordinaterna för 

varje trackpoint). Därför behövdes individens binärsträng omvandlas till integers vid 

varje körning av fitnessfunktionen. Strängen av integers behövde sedan omvandlas 

Den vänstra bilden visar i 2D 

hur trackpoints 5,6 och 7 är 

placerade med ett avstånd 

mindre än 50 meter. De är 

placerade på samma höjd. 

Den högra bilden visar hur 

XNA Racing game bygger 

vägar mellan dessa punkter. 

Figur 4:3 - Trackpointproblem 



 

- 34 - 

tillbaka till en binärsträng, vilket var en tidsödande process. För att undvika onödigt långa 

körningstider bestämdes det att hela individen skulle representeras av en lista av integers. 

 

4.6.2 GA operationer 

 

Chansen att crossover skall göras är 80% medan det bara är 20% chans att mutation görs. 

Observera att detta inte betyder att den genetiska algoritmen gör antingen crossover eller 

mutation. Den kan göra en av dem, båda eller ingen av dem. 

 

Som sagt används single crossover vilket betyder att en brytpunkt slumpades ut och 

eftersom individerna är lika långa bryts båda föräldrarna vid samma punkt. 

 
Figur 4:4 - Single crossover med brytpunkt 

 
 

Här finns ett problem: Eftersom individerna är representerade som integers skapar inte 

crossover det mångfald som crossover med binärsträng skulle göra. Vid användandet av 

crossover med integers skapas inte några nya värden och om det inte vore för mutationen 

har den genetiska funktionen enbart de värden som slumpas fram i början i varje individ.  

 

För att få mer mångfald genom crossover behövde integervärdena omvandlas till 

binärsträngar. Som nämnts tidigare var det för tidsödande att konvertera hela individen 

till binärsträng och tillbaka. Det bestämdes därför att inte hela individen skulle 

konverteras utan bara ett värde ur varje förälder vilket gjorde crossover-operationen 

något mer avancerad.  

 

Istället för att direkt välja en brytningspunkt slumpas istället en trackpoint ut där 

individerna ska brytas, där alla trackpoints före brytningstrackpointen direkt kopieras till 

avkomma 1 och 2.    
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Figur 4:5 - Crossover med brytningstrackpoint 

 
 

I brytningstrackpointen slumpas det sedan om crossover ska bryta trackpointen i x-, y- 

eller z-värdet. När ett brytningsvärde har valts ut kopieras eventuella föreliggande värden 

till brytningsvärdet till avkomman på samma sätt som innan.  

 
Figur 4:6 - Crossover i trackpoint 

 
 

I det här skedet har ett brytningsvärde tagits fram, m.a.o. ett värde i vilket 

brytningspunkten kommer att finnas. Det värdet som tagits fram omvandlas sedan till ett 

binärtal. I binärtalen slumpas återigen en brytningspunkt fram och single crossover sker 

på binärtalen. Problemet med detta är att omvandlingen från integer till binärtal kan göra 

binärtalen olika långa vilket kan göra det svårt att välja en giltig brytningspunkt. 

Eftersom värdet inte överskrider 1023 för x- och y värdena och 127 för z-värdena kan 

inte binärsträngarna för x- och y-värdena vara längre än tio characters lång medan z-

värdets binärsträng inte kan vara längre än sju. För att undvika problemet med olika långa 

binärsträngar sätts därför längden på binärsträngsrna från x- och y-värdet alltid till att bli 

tio characters lång medan z-värdets sätts till att bli sju. Talen omvandlas sedan tillbaka 

till integer och alla efterföljande värden kopieras till rätt avkomma utan att modifieras. 

 
Figur 4:7 - Single crossover på binärsträng 

 
 

 

 
 

 

 
 

I detta fall slumpades x ut som brytningsvärde 

Värdena omvandlas till binärsträngar och extra nollor 

läggs till om längden på binärsträngen är under tio 

Brytpunkt väljs och single crossover sker 

Binärsträngarna återomvandlas till integers  
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Figur 4:8 - Rendering av föräldrar och avkommor 

 
 

Mutationen görs genom att låta en trackpoint som väljs med hjälp av en slumpgenerator 

få helt nya x-, y- och z-värden. 
 

Figur 4:9 - Mutation av individ 

 

4.6.3 Utformning av fitnessfuktionen 

 

Utformningen av fitnessfunktionen utgick ifrån de faktorer som leder till utmanade banor. 

Det som belönas i fitnessfunktionen är raksträckor, kurvor, skarp kurva efter raksträcka 

och kurva efter kurva. 

 

 För att två trackpoints ska bilda en raksträcka måste de ha ett minimalt avstånd på 

125 meter eftersom detta var det avstånd på vilket en ansenlig hastighet kunde 

uppnås. Det räknas även som en raksträcka om vinkeln mellan två vägsegment är 

under 10° och den sammanlagda längden på vägsegmenten är över 125m. 

De nya värdena kopieras till avkommorna och resten av föräldrarna kopieras till rätt 

avkomma. 

Förälder 1: 

Förälder 2: 

Avkomma 1: 

Avkomma 2: 

Bilden visar resultatet av 

krossover mellan de två 

föräldrarna som är givna 

ovanför. 
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Fitnessfunktionen ger samma fitnessvärde för alla raksträckor oberoende på 

längd. 

 

 För att bilda en kurva behövs det tre trackpoints där vinkeln som bildas mellan 

dessa måste vara större än 10°. Fitnessfunktionen ger ett fitnessvärde som är 

beroende av hur skarp kurvan är enligt formeln 

 
Formel 4:1 - Fitnessfunktionens belöning för kurvor 

 

 

Där G är grader som är ett tal som ligger mellan 1 (0°) och 0 (90°) och K som är 

en konstant. Begränsningarna gör att kurvor som är under maxgradantalet inte 

belönas.  

 

 För att fitnessfunktionen ska belöna kurva efter kurva måste nuvarande och 

föreliggande trackpoint vara definierade som kurvor. Om detta sker belönas detta 

med ett konstant fitnessvärde då fitnessvärde för hur skarp kurvan är redan har 

getts. 

 

 För att det ska definieras som en skarp kurva efter raksträcka ska föregående 

trackpoint definieras som en raksträcka och nuvarande trackpoint ska definieras 

som en kurva som är större än 60°. Om detta sker belönas det med ett konstant 

fitnessvärde. 

 

I detta stycke nämns grader (t.ex. i sammanhanget hur skarp en kurva måste vara för att 

fitnessfunktionen ska räkna det som en kurva). Med grader menas inte vinkeln som bildas 

mellan två vägsegment, utan hur många grader riktningen ändras. 

 
Figur 4:10 - Vinkeln mellan två vägsegment 
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Begränsningar och fitness 

 

Som sagt har begränsningar satts och om dessa bryts ger fitnessfunktionen bestraffningar. 

Dessa varierar beroende på hur mycket en trackpoint överskrider begränsningen. 

 

 En bana som skär in i sig själv blir tilldelad ett fitnessvärde så lågt att banan har en 

minimal chans att föröka sig. Samma bestraffning ges om en kurva överskrider 

90°.   

 

 För att öka chansen att två efterföljande trackpoints inte ligger närmre än 50 meter 

börjar fitnessfunktionen att bestraffa två efterföljande trackpoints som ligger 

närmare än 75 meter enligt formeln:  

 

Formel 4:2 - Fitnessfunktionens bestraffning närliggande punkter 

 
 

Md i formeln står för det minimala avståndet mellan två efterföljande trackpoints 

har satts till (75m). D står för det egentliga avståndet och K är en konstant. 

 

 Om banan innehåller en uppförsbacke som överskrider 30° så bestraffas detta 

enligt formeln: 

 

Formel 4:3 - Fitnessfunktionens bestraffning av för branta uppförbackar 

 
  

I formeln står ∆H för höjdskillnaden mellan trackpoints, D är avståndet mellan 

dem och K är en konstant 

   
Figur 4:11 - Höjdskillnad 

 
 Ifall banan överskrider den givna maxlängden bestraffas detta enligt formeln: 
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Formel 4:4 - Fitnessfunktionens bestraffning om banan överskrider maxlängd 

 
 

Där L står för banans längd. 

 

Svårighetsparametrar  

 

Varje svårighetsgrad har vissa förbestämda parametrar som bestämmer hur 

fitnessfunktionen ska utvärdera banan. Lätta banor får bestraffning om den har kurvor 

som är större än 60° medan en svår bana får tilldelas ett betydligt större gradantal. De 

inställningar som varje svårighetsgrad hade var följande: 

 

Lätt: 

Maximalt antal grader på kurvorna: 60° 

Antal segment: 3 

Maxlängd på banan: 2000 m 

Antal Trackpoint: 10 

 

 

Medel: 

Maximalt antal grader på kurvorna: 75° 

Antal segment: 4 

Maxlängd på banan: 2500 m 

Antal Trackpoint: 25 

 

Svår: 

Maximalt antal grader på kurvorna: 90° 

Antal segment: 5 

Maxlängd på banan: 3000 m 

Antal Trackpoint: 35 

 

 

Segment (Rhythm groups) 

 

Antalet segment som en bana tilldelas är förbestämt beroende på vilken svårighetsgrad 

som banan konstruerades för. Vilodelarna på banan är kortare än de utmanande delarna 

och längden beror på hur många trackpoints banan innehåller. Funktionerna på hur 

många trackpoints en vilodel, samt en svårare del innehåller ser ut på följande vis: 

 
Formel 4:5 - Längd på segment 
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V står för antalet trackpoints som en vilodel består av, H för hur många trackpoints som 

en utmanande del består av, N för totalt antal trackpoints som banan består av och S för 

antalet segment banan består av. 

 

För att det ska bli skillnad på vilodelarna och de utmanande delarna utvärderar 

fitnessfunktionen olika beroende på om det är en vilodel eller svår del. För det första 

belönar fitnessfunktionen bara raksträckor om det är en vilodel medan den bara belönar 

skarp kurva efter raksträcka och kurva efter kurva på de svåra partierna. Dessutom sätts 

maxgradantal på kurvor till 50° i vilodelarna.  

 

4.7 Experimentdesign 

 

För att kunna avgöra om fitnessfunktionen genererade banor som anses fun utfördes 

experiment och tester. Detta gjordes genom att ett antal banor med olika svårighets grader 

togs fram utifrån fitnessfunktionen. Banorna utvärderades med hjälp av testpersoner. 

Togelius, Nardi och Lucas (2007) påstår att för att utveckla roliga bilbanor till en specifik 

spelare måste spelaren testa banan fler tusen gånger.  Skillnaden mellan deras arbete och 

detta är att de försöker skapa skräddarsydda banor till en specifik spelare. I detta arbete 

var det inte intressant att emulera körstillar för att testa banorna eftersom det inte togs 

fram banor för en specifik spelare. Istället försöktes generella banor tas fram enbart med 

teorier om vad som gör en banna fun främst Csikszentmihalyi påstående: för att en 

uppgift ska vara njutbar bör den vara utmanande. Detta gjordes p.g.a. två anledningar. 

Det första är för att skapa en generell bana som anses fun skulle det behövas orimligt 

många körstilar för att kunna utvärdera banorna på deras sätt.  Det andra är att Togelius, 

Nardi och Lucas inte lyckas fullt ut med att emulera körstilar. 

 

De banor som togs fram var av tre svårighetsgrader, lätt, medel och svår. För varje 

svårighetsgrad genererades tre banor. En där banans fitnessvärde maximerades, en där 

fitnessvärdet minimerades och en som var helt slumpad (Den var slumpad till den grad att 

banan var körbar). Utöver de nio banor som genererades lades även en extrabana till i 

varje block. Denna bana var XNA Racing Games standard bana av samma 

svårighetsgrad. 

 

När fitnessvärdet skulle minimeras användes en modifierad version av den tidigare 

fitnessfunktionen. Istället för att ta fram en individ där fitnessvärdet maximerades skulle 

den ta fram en individ med där fitnessvärdet minimerades. Begränsningarna behövdes 

dock finnas kvar för att få fram en körbar bana men istället för att bestraffas med ett 

negativt värde fick de istället ett positivt värde.    

 

De inställningar som den genetiska algoritmen hade var likvärdiga för alla banor som 

togs fram inom samma svårighetsblock. Inställningarna skiljde sig dock något när en svår 

bana generades. 



 

- 41 - 

 

Oavsett svårighetsblock hade den genetiska algoritmen en population på 2000. När en lätt 

eller medelsvår bana skapts utvecklades populationen under 300 generationer medan 

antal generationer för en svår bana ökades till 2000. Anledningen till att antalet 

generationer ökade berodde på begränsningarna för storleken på banan. Som nämnts 

tidigare har trackpointarnas x- y- och z-värden maxvärden. Detta leder till att banan har 

en bestämd area i vilken den kan skapas. När en lätt bana (tio trackpoints) eller medelsvår 

bana (25 trackpoints) skapas är detta inget större problem men problem uppstår när en 

svår bana (35 trackpoints) skapas. Antalet trackpoints på en sådan liten yta leder till att 

många banor blir okörbara (banan skär in i sig själv). Detta leder i sin tur till att det finns 

färre körbara individer som kan konkurrera om att ha högst fitnessvärde. Då räcker inte 

300 generationer för att genera fram en bra bana. Det bestämdes därför att generationerna 

skulle ökas till 2000 när svåra banor skapades. 

 

För att bättre kunna identifiera egenskaper hos de skapade banorna genererades 

ytterligare tio banor av varje svårighetsgrad där fitnessvärdet maximerades. Dessa banor 

sorterades sedan in i tre grupper efter svårighetsgrad. Alla banor i en grupp jämfördes 

sedan med varandra. Detta gjordes för att hitta likheter mellan banorna och därmed 

identifiera karakteristiska egenskaper från den framtagna genetiska algoritmen. 

 

För att kunna avgöra hur väl fitnessfunktionen var utformad för att identifiera element i 

en bana fick fitnessfunktionen utvärdera alla banor (både de genererade och 

originalbanorna). Fitnessfunktionen straffade enbart banor för att vara säker på att 

banorna som den genetiska algoritmen skapade var körbara. Alla banor var dock redan 

körbara och originalbanorna hade inte dessa begränsningar när de skapats. Därför togs 

alla bestraffningar bort ur fitnessfunktionen när den utvärderade banorna.  Fitnessvärdena 

som originalbanorna gavs kunde sedan användas för att jämföra dem med de övriga 

banorna. 

 

För att se hur ofta Fitnessfunktionen lyckades med att identifiera de delar i en bana som 

ökar fun fick fitnessfunktionen markera ut dessa. Fitnessfunktionen fick även markera ut 

de lätta och svåra delarna i banorna för att kunna se om rhythm group var implementerat 

på ett lämpligt sätt. 

 

När spelet skapats med de självgenererade banorna distribuerades spelet ut till 

testpersoner tillsammans med en enkät där testpersonerna fick rangordna banorna ett till 

fyra efter hur fun de upplevde banorna. Där ett var den banan med högst fun och fyra den 

med minst. De fick också svara på hur mycket de spelar spel och hur vana de är på att 

spela bilspel. Enkäterna samlades in och sammanställdes . 

 

Det som ville uppnås med speltesterna var att de maximerade banorna som genererats ska 

anses vara fun. De minimerade banorna ska helst ha ett så högt värde (spelarna ska tycka 

att dessa banor var minst fun). De slumpade banorna lades till för att kunna bevisa att den 

genetiska algoritmen skapade banor med en högre fun faktor än banor som var helt 

slumpade. Det önskade resultatet var att de banor som maximerades var mer fun än de 

som slumpades fram, samt att de banor som minimerades var mindre fun. Därmed skulle 
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det bevisa att den framtagna fitnessfunktionen generar banor som är fun även om den 

jämförelsen själv inte beskriver hur väl fitnessfunktionen lyckats. För att avgöra hur väl 

fitnessfunktionen lyckats fick testpersonerna även utvärdera original banorna. Därefter 

kunde en jämförelse göras mot de maximerade banorna. Helst ska de maximerade 

banorna vara så nära XNA Racing Games originalbanors värden som möjligt där det 

optimala är att de har ett lägre värde.   
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5 Resultat 
 

Resultatet framställdes genom att jämföra resultaten från testpersonernas utvärdering av 

banorna. Testpersonerna rankade banorna från ett till fyra där ett var den banan de ansåg 

vara mest fun och fyra den de ansåg vara minst fun. Ett medelvärde togs fram från 

testpersonernas resultat för varje bana. Den banan med lägst medelvärde var den som 

ansågs mest fun 

 
Tabell 5:1 - Resultat för banor med lätt svårighetsgrad 

Banor Minimerad Maximerad Standard Random 
Blanket 1 3 2 1 4 
Blanket 2 4 2 3 1 
Blanket 3 4 3 2 1 
Blanket 4 4 3 2 1 
Blanket 5 4 3 1 2 
Blanket 6 4 2 1 3 
Blanket 7 3 2 1 4 
Blanket 8 4 2 3 1 
Blanket 9 3 2 1 4 
Blanket 10 4 3 2 1 
Blanket 11 4 2 3 1 
Blanket 12 4 2 1 3 
Blanket 13 4 3 2 1 
Blanket 14 4 2 3 1 
Blanket 15 4 3 1 2 
Blanket 16 3 2 1 4 
     
Summa 60 38 28 34 
Resultat 3,75 2,37 1,75 2,12 

 

Ovanstående tabell visar att den banan som anses som mest fun är originalbanan. Det 

som går emot det önskade resultatet är att random banan anses som mer fun än den banan 

som maximerade fun. Resultatet uppnår dock det önskade resultatet när det kommer till 

den banan som är minst fun. 
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Tabell 5:2 - Resultat för banorna med medium svårighetsgrad 

Banor Minimerad Maximerad Standard Random 
Blanket 1 3 4 1 2 
Blanket 2 4 1 2 3 
Blanket 3 4 1 2 3 
Blanket 4 3 2 1 4 
Blanket 5 4 1 2 3 
Blanket 6 3 2 1 4 
Blanket 7 4 1 3 2 
Blanket 8 4 2 1 3 
Blanket 9 3 2 1 4 
Blanket 10 4 1 3 2 
Blanket 11 4 1 2 3 
Blanket 12 3 4 1 2 
Blanket 13 4 2 1 3 
Blanket 14 4 1 2 3 
Blanket 15 4 1 2 3 
Blanket 16 3 2 1 4 
     
Summa 58 28 26 48 
Resultat 3,62 1,75 1,63 3,00 

 

Medium var den svårighetsgrad som fick bäst resultat. En stor majoritet tyckte att den 

banan som maximerade fun nästan var lika fun som XNA Racing Games originalbana. 

Den slumpade och den banan som minimerade fun hade ett betydligt högre medelvärde 

än både den maximerade och originalbanan. Den slumpade banan fick ett bättre resultat 

än den banan som minimerade fun. 
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Tabell 5:3 - Resultat för banorna med hög svårighetsgrad 

Banor Minimerad Maximerad Standard Random 
Blanket 1 1 3 2 4 
Blanket 2 3 2 1 4 
Blanket 3 4 2 1 1 
Blanket 4 4 3 1 2 
Blanket 5 3 2 1 4 
Blanket 6 4 1 2 3 
Blanket 7 4 3 1 2 
Blanket 8 4 2 1 1 
Blanket 9 1 3 2 4 
Blanket 10 4 1 2 3 
Blanket 11 3 2 1 4 
Blanket 12 3 2 1 4 
     
Summa 38 26 16 36 
Resultat 3,17 2,17 1,33 3,00 

 

Resultatet visar att originalbanan är den banan som ansågs som mest fun av spelarna följd 

utav banan som maximerar fun. Både den banan som minimerar fun och randombanan 
ligger nära varandra i hur fun de anses men randombanan anses som aningen mer fun.   
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6  Analys  
 

Enligt resultaten verkar den genetiska algoritmen fungera såpass väl att de framtagna 

maximerade banorna ansågs vara fun av testpersonerna. I vissa fall tyckte de att de 

genererade banorna som maximerade fun nästan var lika fun som originalbanorna.  

 

6.1 Utvärdering av banor 

 

För att se hur ofta Fitnessfunktionen lyckades med att identifiera de delar i en bana som 

ökar fun markerade fitnessfunktionen ut dessa. Nedan visas bilder på de maximerade 

banorna som testpersonerna spelade. Vägar som är markerade med grönt klassade 

fitnessfunktionen som raksträckor. De punkter som är markerade med rött är en skarp 

sväng efter raksträcka och de blåa punkterna är en sväng efter sväng. 

 
Figur 6:1 - Identifierade fun element i banor 

 

Easy: Medium: 
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Som ovanstående bilder visar består alla banor av element som ökar fun. De element som 

fitnessfunktionen lyckas identifiera flest gånger sväng efter sväng. Trots begränsningarna 

som sattes på fitnessfunktionen visar ovanstående bilder att den lyckas implementera 

element som höjer fun. 

 

Som kan ses på den lätta banan lyckades inte den genetiska algoritmen speciellt väl med 

att få med kurva efter kurva och skarp sväng efter en raksträcka. Detta beror på att 

begränsningarna som sattes för att göra en lätt bana motverkade dessa element. Den 

genetiska algoritmen lyckades betydligt bättre med att få med element som bidrar till fun 

i medium och de svåra banorna. Detta beror på att deras kurvor får vara betydligt mer 

skarpa än de lätta banornas. 

 

För att bättre kunna avgöra hur väl fitnessfunktionen identifiera element i banor som 

höjer fun fick den utvärdera alla banorna. Detta för att se om fitnessfunktionen och 

testpersonernas resultat var likvärdiga. Tabellen nedan visar hur fitnessfunktionen 

värderade banorna som testpersonerna spelade. 

 
Tabell 6:1 - Fitnessfunktionen rankning av banor 

Svårighetsgrad Original Maximerad Minimerad Random 

Easy 9 349 5 468 5 243 7 584 

Medium 20 122 24 997 13 921 16 910 

Hard 53 676 33 288 19 053 28 756 

 

Som ses ovanför rangordnar fitnessfunktionen banorna likadant som testspelarna. Ett 

undantag är mediumbanorna. Där anser fitnessfunktionen att den banan som 

maximerades är mer fun än originalbanan. Fitnessfunktionen säger även att den lätta 

Hard: 

Raksträcka 

Sväng efter raksträcka 

Sväng efter sväng 
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randombanan är mer fun än den maximerade. Detta tyder på att fitnessfunktionen lyckas 

att identifiera fun element i en bana men att bestraffningarna för att få fram en körbar 

bana förhindrar fun, framförallt i de lätta banorna. För att bevisa detta jämfördes den lätta 

banan som maximerades med den lätta randombanan genom att identifiera element i 

randombanan som höjer fun. 

 
Figur 6:2 - Lätt randombana 

 
 

Vad detta visade var att randombanan har betydligt fler element som höjer fun än vad den 

lätta banan som maximerades har. Detta är en stark förklaring till varför både 

testpersonerna och fitnessfunktionen ansåg den lätta randombanan som mer fun än den 

lätta banan som maximerades. 

 

Som kan ses ovan består den lätta randombanorna i stort sätt bara av raksträckor följd 

utav skarpa kurvor. Detta beteende identifierades i alla randombanor oavsett 

svårighetsgrad. Beteendet förklarar troligen varför testpersonerna ger randombanorna ett 

värde som närmare sig de banor som minimerar fun ju högre svårighetsgraden är. 

Eftersom randombanorna till stor del består av raksträckor följd utav en skarp kurva ger 

banorna samma utmaning gång på gång. Medium och de svåra banorna som maximerade 

fun skiljer sig från det då de växlar mellan utmanande element. 

 

För att skapa varierande utmaning i en bana har rhythm groups implementerats. För att se 
hur väl detta lyckades visas nedan hur fitnessfunktionen identifierade lätta samt svåra 

segment.  

 

Bilden visar element som bidrar till fun i 

den lätta randombanan.  
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Figur 6:3 - Segment 

 
 

Den vänstra bilden visar banans segment medan den högra visar banans element. Om 

dessa jämförs så upptäcks det att de svåra elementen (skarpa svängar och kurva efter 

kurva) i huvudsak ligger i de svåra segmenten. Medan de lätta segmenten mest innehåller 

raksträckor och svaga kurvor.  

 

6.1.1 Banegenskaper 
 

När de maximerade banorna som skapades till spelet jämfördes med de tio andra banorna 

som skapades i samma svårighetsgrad, upptäcktes det att banorna hade en rad likheter. 
  

De genererade banorna belönar en kurva som följs av en kurva. I detta har dock ett 

fenomen observerats som inte var förväntades. Det är nämligen sällan som en högersväng 

följs av en vänstersväng vilket följs av högersväng och vice versa. Oftast är det istället ett 

gäng vänstersvängar som följs av ett gäng högersvängar vilket kan observeras i banan 

under. 
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Figur 6:4 - Exempel på medelsvår bana 

 
 

 

 

Lätta banor skapade med den genetiska algoritmen har en tendens att starkt likna 

varandra. Banorna bildar oftast en oval och liknar därmed ovals mer än circuits. De flesta 

svängarna som finns i banan är under 60 grader (vilket är maxgradvärdet på hur skarp en 

sväng får vara). Det är i stort sätt bara en eller två kurvor i varje bana som är nära det 

gradantalet vilket innebär att banan inte utger någon större utmaning. 

 
Figur 6:5 - Exempel på lätta banor 

 

 
 

Tillskillnad från de lätta banorna ser de medelsvåra och de svåra banorna olika ut 

sinsemellan och liknar inte Ovals och kan inte mistas som något annat än Circuits. Lätta 

banor och medelsvåra banor har en tendens att göra långa mjuka kurvor genom att sätta 

flera trackpoints nära varandra som svänger åt samma håll. Detta fenomen är mycket mer 

framträdande hos de medelsvåra banorna där de ofta resulterar i att banan gör en loop. 

Resultatet av 3 körningar med den genetiska algoritmen med inställningar för att göra en 

lätt bana. 

 

En medelsvår genererad bana som visar 

hur den genetiska algoritmen skapar 

banor där kurvor verkar föredra att 

svänga åt samma håll som den föregående 

kurvan. 
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Figur 6:6 - Loopar 

 
 

Dessa mjuka kurvor kan även finnas i de svåra banorna men är betydligt mer sällsynta. 

Detta beror på att kurvor som är nära maxgradantalet är betydligt mer vanligt 

förekommande hos de svåra banorna än hos de andra svårighetsgraderna. Dessa har 

enbart ett fåtal sådana kurvor per bana.  

 

6.2 Utvärdering av speltest 

 

Resultatet de banorna som minimerade fun får bevisar att de element som antagits för att 

maximera fun bidrar till fun banor. När dessa element uteblev från en bana så ansågs den 

inte vara fun. 

 

Resultaten visar att de flesta personer som spelade de lättaste banorna tyckte att 

randombanan var mer fun än den maximerade. Detta kan bero på att banan som 

maximerade fun ansågs för lätt eftersom det inte finns tillräkligt mycket som bidrar till en 

utmanande bana. Detta gör att banan blir relativt enformig som kan bidra till att spelarna 

tappar intresse. Den lätta randombanan har däremot betydligt fler element som leder till 

större variation. En annan anledning som troligen gör att de genererade banorna fick ett 

sämre resultat än originalbanorna är att de har betydligt färre trackpoints vilket leder till 

att dessa banor i de flesta fall är mindre komplexa. 

 

 

Utdrag från två medelsvåra 
generade banor som visar den 

karakteristiska loopen. 
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7 Slutsatser 
 

Implementera identifierade designmönster i en fitnessfunktion. 

 

Resultet som visas i rapporten visar att det sätt som användes för att implementera de 

identifierade designmönstren i fitnessfunktionen är ett fullt fungerande sätt. 

 

 

Implementera rhythm groups i en fitnessfunktion. 

 

Det visas i rapporten hur teorier om rhythm groups implementerades i en fitnessfunktion 

för att skapa banor som innehåller vilodelar.  

 

 

Utvärdera fitnessfunktionen. 

 

Fitnessfunktionen lyckas väl med att generera fun banor till bilspel. Vilket visas med 

följande punkter 

 Analysen visar att de banor som genererades med fitnessfunktionen lyckades väl 

då det fanns tydliga svåra delar och vilodelar 

 Det visas att de identifierade designmönstren som implementerades i 

fitnessfunktionen lyckades väl med att höja fun då de var närvarande i samtliga 

banor som genererades. 

 Att de framtagna banorna ansågs vara mindre fun än originalbanorna beror inte på 

implementeringen av identifierade designmönster eller rhythm group. Analysen 

tyder på att det istället beror på de begränsningar som gjordes i fitnessfunktionen.  

 

Utforma en fitnessfunktion som kan användas i en genetisk algoritm för att generera fun 

banor till bilspel. 

 

Den genetisk algoritm med tillhörande fitnessfunktion som presenteras i denna rapport 

kan med framgång implementeras för att generera fun banor till bilspel.  

 

Den genetiska algoritmen lyckades med att generera fun banor. Testpersonerna ansåg att 

de framtagna banorna nästan var lika fun som originalbanorna.  



 

- 53 - 

8 Diskussion 
 

Eftersom att skickligheten på spelarna var okända är det möjligt att banornas 

svårighetsgrad inte alltid var anpassad för testpersonerna. Inom teorierna om GameFlow 

måste utmaningen matcha spelarens skicklighet för att denna ska kunna uppnå ett 

flowtillstånd. Om banorna är för svåra eller för lätta kan det hända att spelarna hamnade 

utanför flowkanalen. Detta kan i sin tur leda till att de blev frustrerade eller uttråkade och 

tyckte att banorna var tråkiga. 

 

Eftersom det utgicks från GameFlows teorier som säger att en bana måste vara 

utmanande för att vara fun anses rhythm groups som en viktig del i fitnessfunktionen. 

Utan den hade banorna som togs fram blivit överväldigande för spelarna då 

arbetsbelastningen skulle blivit alldeles för stor utan någon chans att andas ut. 

 

Syftet med testerna var att utvärdera fun därför borde inte tidspress ha implementerats. 

Detta kan ha lett till att testpersonerna hade problem att klara banan och som i 

ovanstående stycke ha hamnat utanför flowkanalen. Vilket kan ha påverkat hur fun 

testpersonen tyckte banan var. 

 

Eftersom XNA Racing Game inte kunde hantera allt för skarpa kurvor eller för branta 

backar blev fitnessfunktionen lidande. Något annat som påverkade resultaten var att XNA 

Racing Game använder splines, vilket gjorde att de banorna som fitnessfunktionen hade 

tagit fram ändrades något när de exporterades till XNA Racing Game. Detta är troligen 

en bidragande orsak till att banorna tappade lite av sin utmaning och inte riktigt höll 

samma klass som originalbanorna. 

 

Att använda den fitnessfunktionen som beskrivs i rapporten är ett alternativ för att 

utvärdera banor för bilspel. Fitnessfunktionen använder parametrar som skulle kunna 

anpassas på i princip vilket bilspel som helst. Även om vissa begränsningar har satts för 

att kunna utvärdera banor till XNA Racing Game skulle det inte vara några större 

problem att applicera den till andra bilspel. 

 

 

8.1 Framtida arbete  

 

Något som det skulle kunna läggas mer forskning på är vad det är mer exakt som gör en 

bilbana fun. Detta är något som det hittades mycket lite forskning om och skulle bidra till 

en mer exakt fitnessfunktion. 

 

Ett annat sätt som skulle kunna användas för att höja utmaningen är att introducera hopp. 

Eftersom bilen inte är i kontakt med vägen kan spelaren inte styra. Att använda hopp 

innan kurvor skulle öka utmaningen ytterligare eftersom att spelaren skulle ha svårt att 

upptäcka kurvan innan han har påbörjat hoppet. En ännu större utmaning hade varit att 

placera hoppen efter en raksträcka som följs av en kurva eftersom att spelaren både hade 
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haft svårt att se kurvan och att en kraftig inbromsning hade behövt göras innan hoppet för 

att inte förlora kontrollen över bilen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Banor i 2D 

 

Lätta banor  

 

 

 
 

Minimerad: Maximerad: 

Original: Random: 
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Medium banor 

 

 

 
 

 

 
 

Minimerad: Maximerad: 

 

Original: Random: 
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Svåra banor 

 

 

 
 

 

 

Minimerad: Maximerad: 

Original: Random: 
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Bilaga 2: Banor I 3D 

De maximerade banorna med splines 3D 

 
 

 

Lätt: 

Medium: 

Svår: 
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De maximerade banorna utan splines 3D 

 
 

 

Lätt: 

Medium: 

Svår: 



 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 

och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 

behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 

Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 

närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 

om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 

förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig 

åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något 

för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera 

behov av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, 

bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa 

verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag 

och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 

företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 

inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 

bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 

grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 

Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 

institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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