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Sammanfattning 
 

Ett problem med spel är att om miljöerna aldrig ändras kommer spelet till slut kännas 

gammalt, spelaren vet allt om banan, var allt finns och vad han eller hon har att förvänta sig 

av spelvärlden. För att lösa detta problem kan utvecklarna nyttja s.k. procedurell generering 

för att generera nya världar varje spelomgång. En miljö som finns i många olika spelgenrer är 

grottmiljöer. 

Det finns en uppsjö av tekniker att välja mellan då grottor skall genereras. Flera av dessa 

tekniker används även inom andra fält och inte enbart inom spelutveckling; två av dessa som 

är mer utforskade speciellt inom andra fält är diffusionbegränsad aggregation och cellulära 

automater. Det är dessa två metoder som blivit valda att utforska i detta arbete. I detta arbete 

kommer fokus ligga på prestanda och inte grottornas utseende. För att se vilken av teknikerna 

som presterar bäst är tunga tester något att eftersträva, att utföra s.k. stresstest av teknikerna. 

Men det är även viktigt att testa teknikerna med lättare tester, flera olika storlekskategorier 

kommer att testas.  

Den teknik som var bäst i flest kategorier var diffusionsbegränsad aggregation; det var enbart 

i den största kategorin som cellulära automater var bättre. Detta gällde enbart i versionen av 

cellulära automata som genererar i två generationer. I versionen som genererar i tio 

generationer var diffusionsbegränsad aggregation bättre. 

Nyckelord: Procedurellt genererade grottor, cellulära automater, diffusionsbegränsad 

aggregation. 
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1 Introduktion 

De spel som släpps idag har höga krav från spelaren när det kommer till innehållet i spelet; 

bl.a. är möjligheten att kunna utforska mycket av spelvärlden viktig och att det finns många 

olika föremål för spelaren att använda och utforska. Detta sätter press på utvecklare som 

måste producera allt detta innehåll. Ett sätt att underlätta detta arbete är att använda en teknik 

som kallas procedurellt genererat innehåll (PGI). Cellulära automata (CA) och 

diffusionsbegränsad aggregation (DLA) är de två tekniker har undersökts i detta arbete. CA 

använder sig av ett tvådimensionellt rutnät där celler befolkar rutnätet och DLA använder sig 

av en eller flera partiklar som rör sig slumpmässigt genom en vätska eller gas för att sedan 

fastna i en utvecklad punkt.  

Det som har undersökts är prestandan, prestandan beror på tiden det tar att generera en 

grotta, där bättre prestanda representeras av låg genereringstid, även processoranvändningen 

har mäts upp som en del av prestandan, men resultatet här blev i mindre grottor otydligt och 

i större grottor näst intill identiskt mellan de båda teknikerna. En av frågorna som ställts är 

om det kommer finnas en tydlig skillnad i tid och/eller processoranvändning. Blir denna 

skillnad tydligare när storleken på grottorna ökar eller förblir den konstant? Med tydlig menas 

skillnaden i tid och processoranvändning för generering. Sex kategorier av storlekar på grottor 

har använts i testerna. De minsta grottorna som blivit genererade är 50x50 celler, de största 

grottorna är 10 000x10 000 celler, totalt har 20 000 grottor genererats. Detta gör både att en 

stor mängd data samlats in och att båda teknikerna blir stresstestade när stora grottor 

genereras. Mätmetodens lämplighet bedömdes som god då artefakterna själva sköter 

mätningarna för tid och processoranvändning. Två alternativa metoder som diskuterade var 

ett tidtagarur för tidmätningarna och ett externt program för processoranvändningen. Det 

externa programmet skulle mäta hela artefakternas processoranvändning och inte bara 

genereringen, vilket är ett problem. 

Implementationen av programmen skedde stegvis och det första som implementerades var 

tekniken för cellulära automater. Under tiden CA implementerades blev även olika 

hjälpfunktioner som t.ex. att mäta tid och processoranvändning implementerade. Tidigt 

testades visualisering av grottorna i artefakterna, detta orsakade problem, detta löstes genom 

att generera en bildfil istället. Utvärderingsmetoden diskuterar kort om experimentet. Här 

diskuteras även hur datan som samlats in infogas i ett Exceldokument för att sammanställa 

datan i frekvensdiagram. Även anledningen till att byta från lådagram till frekvensdiagram 

diskuteras. 

Pilotstudien genomfördes genom att båda artefakterna genererade 75 grottor av storleken 

1000x1000 celler. Detta för att se om den data som sparats kunde användas för jämförelse av 

de båda teknikernas prestanda. Den data som sparats under pilotstudien gick att använda för 

att jämföra prestandan mellan de olika teknikerna. Jämförelsen gjordes genom att generera 

lådagram i programmet Excel. Ett problem som funnits under implementeringen har varit 

minnesläckor, detta problem blev löst under pilotstudien. 
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2 Bakgrund 

Procedurellt genererat innehåll definieras av Berechet, Togelius, Mark och Mahlmann (2015) 

som en teknik som genererar spelinnehåll med ingen eller väldigt lite hjälp från människor. 

PGI kan användas på flera olika delar i ett spel, t.ex. skapa världen spelaren befinner sig i, 

namn på befolkningen i spelvärlden, vilken eller vilka effekter ett föremål har med mera. Det 

finns flertalet tekniker att använda för att procedurellt generera innehåll till spel, däribland 

cellulära automata (CA) och diffusionsbegränsad aggregation (DLA).  

En genre av spel som använder denna teknik väldigt tydligt är roguelike-spel som 

karaktäriseras av bl.a. procedurellt genererade banor. Termen roguelike kommer från spelet 

Rogue: Exploring the Dungeons of Doom (Rogue) som kom 1983. Detta spel är ett av de 

tidigare exemplen som använder PGI-tekniken. Termen roguelike och spelet Rogue kommer 

bli beskrivna i kapitel 2.2. 

En viktig aspekt när det kommer till PGI i spel är hur effektivt tiden används. En spelare vill 

inte sitta och vänta på att få spela sitt spel. En spelare vill inte ha en laddningsskärm som 

förhindrar spelandet. Även om laddningstider går ner och datorer klarar att generera 

procedurellt innehåll snabbare, kommer en spelare att föredra att vänta en halv sekunds 

laddningstid framför att behöva vänta en sekund. Även om tiden för att generera en värld 

kommer ner i millisekunder skall optimeringar göras där det är möjligt för att minska tiden 

det tar att generera en spelnivå eller värld. Sundström skriver följande i sin bok 

Användbarhetsboken: 

”Forskning visar att om användare får vänta mer än tio sekunder på att en sida 

har de en klar tendens att börja göra något annat i väntan på att sidan skall 

laddas.” 

(Sundström, 2005, s. 334) 

Detta citat må gälla webbplatser och inte spel, men principen är densamma. En spelare som 

måste sitta och vänta kommer välja att göra något annat medan spelet laddar färdigt. Om man 

bortser från spelarens hårdvara kan denna minskning av tidsåtgången göras genom att skriva 

mer effektiv kod och/eller använda en helt annan algoritm för genereringen, detta gör att en 

undersökning i dessa två tekniker både intressant och relevant.  

2.1 Procedurellt genererat innehåll i spel 

PGI ökar omspelbarheten av ett spel då varje nystartad spelomgång skiljer sig från tidigare 

spelomgångar. Skillnader som vilka skatter och föremål spelaren hittar, vilka monster 

spelaren möter och hur grottorna ser ut gör att spelet får en längre livslängd jämfört med ett 

spel där varje spelomgång är identisk i hur miljön ser ut, vilka monster som finns, var de finns 

och var alla föremål finns. PGI används dock inte enbart till att generera världen, det är nästan 

bara utvecklarens fantasi som sätter gränsen. En gräns som utvecklaren inte har någon 

kontroll över dock är hårdvaran, dvs. vad dagens datorer klarar av. Dagens kommersiella 

datorer skulle t.ex. ha mycket svårt med att klara av att generera vår planet Jorden i skalan 

1:1, med grottor, mineraler, sjöar, undervattenssjöar osv. Det skulle kräva för mycket minne, 

utrymme och tid med dagens hårdvara som är tillgänglig för hemanvändare.  
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2.2 Roguelike 

Den äldre betydelsen av termen roguelike berättade för spelaren att spelet innehöll samma 

mekanik som spelet Rogue. I spelet Rogue tog spelaren rollen som en äventyrare i fantasy-

miljö. Spelarens uppgift var att ta sig ner till grottans lägsta nivå, hämta en amulett och ta sig 

upp till ytan igen. På vägen ned mötte spelaren horder av olika monster och kunde hitta 

mängder av skatter och föremål som kunde hjälpa spelaren (King, 2015). En exempelgrotta 

från spelet Rogue syns i Figur 1.  

Spelet Rogue har ett antal mekaniker som andra roguelike-spel förde vidare och 

vidareutvecklade. De viktigare egenskaperna att föra vidare och vidareutveckla var 

procedurellt genererade grottor, föremål med slumpade egenskaper och karaktärsdöd.  

Termen roguelike har idag en bredare betydelse och används även på spel som enbart har 

vissa grundläggande mekaniska likheter med Rogue. Termen används ofta när spelet har 

procedurellt genererade nivåer/grottor eller områden, slumpar föremålens egenskaper och 

ibland finns även valet för karaktärsdöd. Spelet i sig behöver inte tillhöra samma genre som 

Rogue. I tidiga roguelike-spel befann sig spelaren i ett rutnät. Spelarens karaktär ”hoppade” 

mellan rutorna för att ta sig runt i spelvärlden.  

 

Figur 1 Skärmdump från spelet Rogue. Spelarkaraktären är smileyn i det nedre 
högra rummet (efter Toy, Wichman, Arnold, 1983). 

2.3 Algoritmdesign 

PGI kan genereras med olika typer av algoritmer. Beroende på vad som ska genereras – t.ex. 

vegetation, var monster, föremål och skatter hamnar – lämpar sig de olika algoritmerna olika 

bra. I detta arbete ska fokus ligga på att generera grottornas form och inte på t.ex. monster 

och skatters placering i grottorna. 

De två tekniker som skall användas i detta arbete är CA och DLA. Dessa två tekniker blev valda 

med anledningen att resultaten de producerar påminner om varandra, vilket gör att en mer 

rättvis jämförelse är möjlig att göra. En annan anledning är att deras applikationsområden 

inte enbart gäller spel, utan även andra områden. I Appendix A visas ett par exempel på grottor 

som kan genereras med andra tekniker än de två som skall användas i detta arbete. 
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2.3.1 Cellulära Automata 

Wolfram och Packard (1985) beskriver cellulära automata som en matematisk modell för 

system där många enkla komponenter arbetar ihop för att skapa komplicerade 

beteendemönster. Antalet mönster som kan genereras beskrivs även som för stort för att 

kunna studera varje enskilt fall.  

Stanisław Ulam och John von Neumann är ofta de som blir tillskrivna som utvecklare av CA. 

Ulam studerade hur kristaller växer medan Neumann fantiserade om en värld med 

självreplikerande robotar. Von Neumanns arbete inom självreplikation är konceptuellt likt 

den mest kända varianten av CA nämligen Conway’s Game of Life (CGoL), exempel på CGoL 

och dess regler kommer senare i kapitlet (Wolfram, 1983; Shiffman, 2012).  

Cellulära automata är en modell för ett system av cellobjekt som följer en uppsättning 

egenskaper; dessa egenskaper är följande (Shiffman, 2012): 

1. Cellen lever i ett rutnät. 

2. Cellen är i ett av flera olika tillstånd. Det enklaste exemplet är att det finns två tillstånd, 

på och av. 

3. Cellen har ett antal olika grannar. 

Det finns två strukturer för grannar, den ena kallades för ”five-neighbor square” och den andra 

kallades ”nine-neighbor square”. De båda strukturerna brukar även refereras som von 

Neumann respektive Moore (Wolfram, Packard, 1985). I detta arbete kommer Moores 

grannstruktur användas. 

 

Figur 2 Egenskapad bild som visar en cell och dess grannar. 

I ett rutnät finns det som högst åtta närliggande grannar runt varje cell, se Figur 2. Det minsta 

antal grannar en cell kan ha är tre grannar, detta händer om en cell hamnar i ett hörn. Det 

finns alltså ingen garanti att en cell alltid kommer ha åtta grannar. 

En av de viktigare aspekterna av CA är tid, tiden som CA:n lever. Här refererar inte tid till 

sekunder, minuter eller timmar utan med tid menas något som skulle kunna kallas generation 

eller frame count (Shiffman, 2012). 

“We haven’t yet discussed, however, what is perhaps the most important detail 

of how cellular automata work—time. We’re not really talking about real-world 

time here, but about the CA living over a period of time, which could also be 

called a generation and, in our case, will likely refer to the frame count of an 

animation.” 

(Shiffman 2012, s. 326) 
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Figur 3 Egen skärmdump från en implementation av CGoL. Blå celler är celler 
som lever medan gröna områden är celler där levande celler befunnit sig. (efter 

Verruma, 2015) 

 

Figur 4 Egen skärmdump från CGoL där de två stadierna cellerna kan befinnas 
sig i från Figur 3 visas. 

I Figur 3 syns CGoL där alla celler hamnat i balans. Med balans menas att cellerna inte 

kommer ”vandra” runt på rutnätet, oavsett hur länge simuleringen pågår. Detta illustreras i 

Figur 4, i Appendix B finns bilderna i ett större format. 

När CA används i grottgenerering skulle denna balans kunna markera slutet för genereringen, 

där t.ex. grönt område betyder öppen terräng och vita områden betyder väggar. Celler som 

fortfarande lever skulle kunna representera antingen öppna eller stängda områden.  

I CGoL-version(en) av CA kan en cell vara i ett av två tillstånd, död eller levande. För att 

beräkna vilket tillstånd alla celler har mellan olika generationer följer man reglerna nedan för 

att avgöra nästkommande tillstånd (Oxman, Weiss, Be’ery, 2014): 

1. Varje cell med två eller tre grannar överlever till nästa generation. 

2. Varje cell med fyra eller fler grannar dör (tas bort) p.g.a. överpopulation. Varje cell 

med en eller inga grannar dör pga. isolation.  

3. Varje tom cell med exakt tre levande grannar, varken mer eller mindre är en cell som 

blir ”född” nästa generation. 
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Figur 5 Egenskapad bild som visar exempel på hur de olika reglerna berör en 
cell.  

 

Figur 6 Egenskapad bild som visar ett möjligt scenario som utspelar sig över 
tre generationer. 

Reglerna är visualiserade i Figur 5. En cirkel inuti cellen betyder att cellen kommer födas i 

nästa generation, ett kryss betyder att cellen kommer dö (tas bort) nästa generation och 

triangeln representerar grannar. I Figur 6 syns ett kort scenario på tre generationer som visar 

hur denna uppsättning celler skulle bete sig med reglerna beskrivna ovan. 

En grotta som genererats med denna teknik syns i Figur 7, besökta områden blir öppen terräng 

medan obesökta områden väggar. Punkterna representerar öppen terräng och 

nummertecknen betyder väggar. 

 

Figur 7 Redigerad skärmdump på en CA genererad grotta. En punkt (.) betyder 
att cellen är öppen terräng och ett nummertecken (#) betyder att cellen är en vägg 

(efter RogueBasin, 2014a)  
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2.3.2 Diffusionsbegränsad aggregation 

Strukturerna DLA genererar påminner om träd-liknande former eller dendriter. DLA uppvisar 

flera egenskaper som antyder att de är fraktaler, detta är synligt över flera olika skalor. DLA 

refererar till processen då små partiklar slumpmässigt vandrar runt i en vätska eller gas tills 

dess att de ”fastnar” och skapar en fraktalstruktur (Batty, Fotheringham, Longley, 1989b; 

Bourke, 2006).  

Denna struktur börjar med en enskild utvecklad punkt i rymden. Begreppet utvecklad 

används för att skilja den från andra ensamma outvecklade punkter i rymden. Fenomenet 

uppstår tack vare Brownsk rörelse. Fenomenet Brownsk rörelse beskrivs av Lee & Hoon (1995) 

som att det är slumpmässiga rörelser hos mycket små partiklar som svävar i en vätska eller 

gas, se Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 En bild på en mikroskopisk partikel där fenomenet Brownian motion 
visas (efter Lee & Hoon, 1995) 

Grundidén för DLA inom t.ex. roguelike-spel för generering av en spelnivå följer ofta följande 

algoritm (RogueBasin, 2012a): 

1. Skapa ett rutnät med enbart väggar. 

2. Gräv ut ett ”frö”, ett litet kluster med öppen terräng nära mitten av rutnätet. 

3. Skapa en ”vandrare” på rutnätet som får gå runt slumpmässigt. 

4. Vandraren går runt till dess att den ”krockar” med öppen terräng. Välj en ny vägg där 

vandraren är och fortsätt gräva ifrån den nya väggen. 

5. Gå tillbaka till steg 3 och repetera.  
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Figur 9 En redigerad skärmdump på en DLA genererad grotta (efter 
RogueBasin, 2012) 

Ett exempel på en grotta som genererats med DLA-tekniken syns i Figur 9. Ett spel som 

använder denna teknik för att generera grottor är det ofärdiga spelet The Crypt (The Other 

Experiment Studio, 2013), som syns i Figur 10. 

 

Figur 10 Redigerad skärmdump från spelet The Crypt (efter The Other 
Experiment Studio, 2013) 
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3 Problemformulering  

Syftet med detta arbete har varit att utföra en utvärdering mellan CA och DLA vid utformandet 

av grottnivåer. Det som blev utvärderat är de två teknikernas prestanda; med prestanda menas 

tiden det tar att generera en grotta och processoranvändningen under genereringen. För att 

utvärdera prestandan på de två teknikerna genererades en större samling grottor, detta 

förtydligas i kapitel 3.1.  

Undersökningens resultat är intressant för att det kan användas för att få en bild av hur 

krävande de två teknikerna är gällande både tid och processoranvändning när storleken på 

grottorna växer, även om dagens datorer förmodligen är tillräckligt snabba för att generera 

relativt stora grottor på några hundradelar av en sekund. Men när blir en grotta för stor för att 

generera en grotta på tillräckligt kort tid? Det är dock viktigt att få fram vilken av teknikerna 

som är den snabbare, då val av algoritm är viktigt då hårdvaran den skall användas på inte 

alltid är den bästa. Ett system med billigare hårdvara behöver algoritmer som har bättre 

prestanda, då mer krävande algoritmer kommer vara långsamma på systemet.  

En annan intressant fråga är om det finns tydliga skillnader i hur mycket arbete processorn 

utför och hur mycket tid teknikerna kommer använda för de olika storlekarna och teknikerna. 

Vad skulle då dagens datorer klara av med en acceptabel kostnad i tid och arbetskraft? Hur 

stora världar kunde CA och DLA generera utan att spelaren måste vänta ”för länge”? Gick det 

att se någon trend i tid och processoranvändningen när en karta genererades genom att 

generera mindre kartor och successivt öka storleken? Definitionen av ”för länge” är i detta 

arbete tio sekunder. 

Ett arbete av Poleszczuk och Enderling (2014) skriver om att en dålig implementation kan 

påverka beräkningshastigheten, deras arbete diskuterar främst om något som detta arbete inte 

kommer mäta, nämligen minne. De båda författarna skriver följande: 

“If a so-called cache miss occurs data needs to be retrieved from much slower 

RAM or even HDD memory. High frequencies of cache misses dramatically 

reduce computation speed, so optimized algorithms should minimize cache 

miss events.” 

(Poleszczuk & Enderling, 2014, s. 3) 

Även om detta arbete inte gjort några mätningar av minnet, finns risken att en dålig 

implementation kommer påverka minnet. Detta gör att cache-missar uppstår som kan 

påverka beräkningshastigheten, som i sin tur påverkar prestandan av tekniken. Det blir 

naturligt att jämföra dessa två tekniker eftersom de risker som diskuterats ovan kan finnas. 

Detta för att se vilken av dessa som har bäst prestanda. Med detta i åtanke har en 

huvudhypotes har tagits fram för detta arbete.  

Hypotesen är att tekniken DLA kommer ha en bättre prestanda än CA om DLA tekniken får 

röra sig i åtta riktningar istället för med fyra.  
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3.1 Metodbeskrivning 

Det finns tre olika vetenskapliga grundmetoder; dessa är fallstudier, experiment och 

undersökning (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, Wesslén, 2012). I detta arbete har 

experimentet varit den vetenskapliga grundmetod som använts, experimentet har mätt 

prestandan mellan teknikerna CA och DLA. Data från mätningarna har använts för att 

utvärdera om någon av teknikerna har en prestandafördel jämtemot den andra, eller om båda 

haft snarlik prestanda, med snarlik prestanda menas att t.ex. tiden det tar att generera en 

grotta bara skiljer sig tio till tjugo millisekunder. 

Experimentet har utförts i två experimentmiljöer (program). Dessa experimentmiljöer har 

implementerats av författaren. Det ena programmet har genererat grottor och gjort mätningar 

med CA och det andra har genererat grottor och göra mätningar med DLA. I experimentmiljön 

för CA är dessa variabler möjliga att justera värdena på:  

 Storlek 

 Överlevnadschans för en cell 

 Antalet generationer genereringen ska pågå 

 Antalet grannar av en viss typ som behövs för att en cell ska …  

o … fortsätta leva. 

o … dö. 

o … födas nästa generation. 

Storleken avgör hur stor grottan är i både x- och y-led. I detta arbete är grottorna lika stora i 

båda leden. Överlevnadschansen för en cell är en variabel som enbart används i generation 

noll. Varje enskild cell i grottan har x-procents chans att vara levande i generation noll; detta 

avgör hur det initiala stadiet av grottan ser ut. Hur länge en generering ska pågå kommer 

avgöra hur grottan ser ut. Färre generationer gör att grottorna får ett oarbetat utseende medan 

fler generationer gör att grottorna ser mjukare ut. Antalet grannar avgör om en cell ska 

fortsätta leva, dö eller födas nästa generation är variabler som varit väldigt viktiga. Att ha 

dåligt valda värden här kan få en grotta att ”stängas” eller ”öppnas” helt, dvs. antingen blir 

grottan bara väggar eller bara golv.  

I experimentmiljön för diffusionsbegränsade aggregationen är det möjligt att bestämma 

storlek på grottan samt hur många partiklar som skall slumpas ut. Det är även möjligt att ställa 

in om en partikel får röra sig diagonalt eller inte, om en partikel ska placeras i mitten av grottan 

eller slumpas ut på en slumpad plats, eller en blandning av dessa två. Det är även i denna 

experimentmiljö möjligt att bestämma hur många grottor som skall bli genererade. Det går att 

bestämma hur lång korridor en partikel kan gräva ut, detta är enkelt sagt hur många celler en 

partikel kan gräva ut. Det går även att bestämma det maximala antalet partiklar som kan vara 

i grottan samtidigt och hur många partiklar som skapas i början av genereringen. 

Prestandan för de båda teknikerna har utvärderats genom att generera ettusen (1000) grottor 

i olika storlekar – dessa storlekar definieras nedan – med respektive teknik. Resultatet från 

varje generering har sparats undan i en fil per grotta, filen kommer innehålla rutnätet över 

grottan. Även tiden skall sparas undan, men tiderna från de olika genereringarna skall sparas 

i en gemensam fil för respektive grottstorlek. Dessa resultat är variabler författaren inte har 

någon direkt kontroll över mer än hur de implementerades. Dessa variabler skall användas för 

att hitta ett min-, max- och medelvärde för den aktuella grottstorleken. Storleken på grottorna 

delas upp i sex kategorier:  
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1. Små grottor som har storleken 50 (kolumner) x 50 (rader). 

2. Mellanstora grottor som har storleken 250x250. 

3. Stora grottor som har storleken 500x500. 

4. Extra stora grottor som har storleken 1000x1000. 

5. Enorma grottor som har storleken 5000x5000 (DLA 2X). 

6. Gigantiska grottor som har storleken 10000x10000 (DLA 2X). 

Resultaten har sammanställts i grafer som visar skillnaderna i de olika teknikerna beroende 

på storlek. De individuella resultaten per generering har ställts upp i tabeller. Grafernas syfte 

är att tydligt visa ev. skillnader mellan de två teknikerna, graferna är tillgängliga i kapitel 5. 

De grafer som används är frekvensdiagram, dessa förklaras bättre nedan. Markeringen (DLA 

2X) betyder att kategorin genererat tvåtusen grottor med DLA tekniken. Ena gången kunde 

partiklarna röra sig diagonalt, den andra kunde de inte röra sig diagonalt. Detta gjordes för att 

se om det är någon större skillnad i prestandan.  

Diagrammen som skall användas är s.k. frekvensdiagram. Dessa visar hur ofta ett värde 

repeteras, värdena har framställts med hjälp av s.k. ”bins” (eng. för hinkar). När det ska 

bestämmas i vilken hink ett värde skall hamna bestäms först en övre gräns för hinken, värden 

över denna övre gräns hamnar i ev. hinkar som finns efter hinken.  

T.ex. finns tre hinkar. Hink A, hink B och hink C med gränsvärdena noll, ett och två och det 

finns en lista med dessa sex värden: -1, 3, 6, -0.5, 0.9, 1, 0, 0.01, 2 och 1.5. Hink A har en 

övregräns på noll, alla värden som är under eller lika med noll kommer hamna i denna hink. 

Hink A kommer innehålla följande värden: -1, -0,5 och 0. Hink B har en övregräns på ett, men 

eftersom hink A innehåller alla värden upp t.o.m. noll kommer hink B innehålla värden mellan 

noll och ett. I denna hink kommer följande värden ligga: 0.01, 0.9 och 1. I sista hinken (hink 

C) kommer följande värden att hamna: 1.5 och 2. 

Men nu kommer värdena tre och sex inte hamna i någon hink eftersom hinkarnas övregräns 

inte täcker in detta, detta gör att frekvensdiagrammet inte blir representativt om en ändring 

inte görs. Skulle sista hinken istället haft övregränsen sex, skulle alla värden hamna i hink C 

och hinken skulle innehålla följande värden istället: 1.5, 2, 3 och 6. I Figur 11 illustreras tre 

hinkar för att enkelt och visuellt visa hur värden hamnar i de olika hinkarna, dessa hinkar 

utelämnar värden över tre och sex. 
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Figur 11 Illustration av hur ”hinkarna” fungerar. Här missas dock två värden, 3 
och 6. Detta för ingen hink har ett tillräckligt högt tak. Här är hinkstorleken 1 på 

varje hink. 

Detta gör det viktigt att hitta ett bra sätt att bestämma värden på hinkarna. Diagrammen i 

detta kapitel använder sig av en regel som heter ”Freedman-Diaconis-regeln” 

(Freedman & Diaconis, 1981). Ekvationen för regeln är följande: 𝐵𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 2 ∗ (
𝐼𝑄𝑅(𝑥)

√𝑛
3 ) , 

IQR(x) är kvartilavståndet. Denna ekvation används för att bestämma hinkarnas övre 

gränsvärden, detta gör att olika kategorier och tekniker kan ha olika stora hinkar, vilket gör 

att vissa frekvensdiagram i denna rapport använder fler eller färre antal hinkar än andra 

diagram. Alla diagram har använt sig av 1000 datapunkter per linje. I Figur 11 kan man se att 

hink A får frekvensen 3, hink B får också frekvensen 3 medan hink C får frekvensen 2, varje 

hinks gränsvärde uppkommer 2 eller 3 gånger. Det är inte de exakta värdena 0, 1 eller 2 som 

uppkommer X-antal gånger, utan varje hinks övregräns. Ett diagram över detta kan ses i Figur 

12 nedan. 
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Figur 12 Exempeldiagram som visar frekvensen av värdena från Figur 11. 

Programmen skrevs i C++. Under genereringen av grottorna har inte någon utskrift gjorts, 

men efter varje grotta genererats skrevs information om grottan ut samt hur många grottor 

som blivit genererade. Varje grotta har sparats i en separat textfil, detta för att författaren ska 

kunna se om resultatet har varit det förväntade resultatet. Valet att inte visa något på skärmen 

under genereringen görs för att fokus ligger på genereringen av grottorna, utskriften påverkar 

tiden genereringen tar och därför undviks utskrifter under generering. För att mäta 

processoranvändningen har följande formel använts: 

𝐶𝑃𝑈% = 100 ∙
𝑈𝑠𝑒𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 + 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑈𝑠𝑒𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒𝐶𝑃𝑈 + 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝐶𝑃𝑈
 

𝑈𝑠𝑒𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 representerar tiden processen är i användar-läge, 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 är tiden 

processen är i kernel-läge. 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒𝐶𝑃𝑈  representerar tiden för alla processer som är i 

användar-läge och 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝐶𝑃𝑈 är tiden alla processer är i kernel-läge (Watson, 2009). 

Programmen har blivit exekverade på en PC-dator. Denna dator har följande hårdvara (enligt 

programmet dxdiag): 

 NVIDIA GeForce GTX 970 

 Intel® Core™ i7-4790K CPU (8 kärnor, 4.0GHz) 

 16384MB Ram 

 Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, build 7601) 

Tiden har mätts genom att en timer startas i programmet när genereringen påbörjas och 

timern stannar när genereringen av grottan är färdig. Resultaten sparas i en textfil för att 

sedan sammanställas i Excel för att hitta min-, max- och den genomsnittliga tiden det tagit att 

generera en grotta i varje kategori. Alla tusen tidtagningar per kategori har sparas.  

Värt att notera är även att reglerna för CA har anpassas för att ge ett mer grottlikt mönster. 

Födelsegränsen är satt till fyra och dödsgränsen är satt till tre. Om cell har över fyra levande 

grannar blir den till ett golv (levande), har den mindre än tre blir den en vägg (död). 
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3.1.1 Metoddiskussion 

En av de större riskerna i experimentet har varit algoritmerna, om någon av dem eller båda 

blev dåligt implementerade – något som författaren har svårt att veta, då författaren inte har 

mycket erfarenhet med teknikerna som använts i implementationen – kan de påverka 

mätningarnas resultat negativt. Detta skulle kunna medföra att resultatet blir opålitligt. 

Resultatet är då inte representativt för hur bra prestanda respektive teknik har för 

grottgenerering. Mätningarna har fungerat relativt bra. Problem har funnits med mätningarna 

av processoranvändningen hos de mindre grottorna. Det hade varit fördelaktigt att hitta ett 

bättre sätt att göra mätningarna på. Ett sätt som gjort det möjligt att mäta 

processoranvändningen på även de mindre grottorna utan att resultaten blev opålitliga.  

Eftersom genereringen av grottorna är helt slumpad är det enbart mätningarna som berör tid 

och processoranvändningen som lätt skulle kunna återskapas i nya experiment. Det finns 

ingen garanti att identiska grottor kan återskapas. Förutsatt att inte ett förutbestämt ”frö” 

används, detta är dock något som inte blivit implementerat. Till stor del har mätningarna 

fungerat bra, men ett problem som uppstått diskuteras i kapitel 3.1.5. Det är dock väldigt svårt 

att få exakt samma tidsåtgång även om en grotta ser likadan ut. En viktig faktor här är hur 

operativsystemet schemalägger programmet; om det får mycket tid med processorn och ofta 

eller mindre tid och sällan kan vara avgörande för hur lång tid grottan kommer ta att generera. 

En annan risk var att det inte fanns någon garanti för att resultaten blir exakta även om 

artefakten själv får sköta tidtagning och processoranvändningsberäkningen. Skulle något i 

datorn störa artefakten kan tiden och processoranvändningsberäkningen påverkas. Men att 

låta artefakten sköta detta själv är betydligt mer pålitligt än att låta ett utomstående program 

sköta dessa mätningar. Detta eftersom mätningarna kan startas och stoppas på förutbestämda 

platser i programmet, t.ex. precis innan ett funktionsanrop.  

Problemet med att låta ett externt program utföra tidtagningen är att det inte lätt går att starta 

eller stoppa tidtagningen mellan genereringen av grottorna. Problemet med att ha ett externt 

program som utför beräkning av processoranvändningen är att då skulle hela programmet 

vara med i processoranvändningsberäkningen och inte enbart genereringen. För att få 

trovärdiga resultat har artefakten själv skött mätningarna av både tid och 

processoranvändning.  

En annan mätmetod skulle vara att låta en grupp användare besvara en enkät där de får 

berätta hur lång tid de tror det tog eller känner att det tog att generera varje grotta utifrån att 

testköra artefakten. Men denna typ av mätmetod är väldigt oexakt. Risken finns att det enda 

denna typ av mätning skulle kunna visa på är att större grottor tar längre tid än de små.  

Så fördelen med att låta artefakten själv ta reda på detta är bland annat att även små störningar 

som kan uppstå med stor sannolikhet inte påverkar resultat för negativt, till skillnad från att 

ha en människa eller ett utomstående program som sköter mätningen.  

En fallstudie skulle kunnat genomföras, men det hade varit svårt, bland annat för att 

fallstudier sker utanför en dator men också för att cellulära automater kan i verkligheten vara 

svåra att ha kontroll över. Problemet beskrivs i kapitel 3.1.3. DLA skulle varit lättare att 

experimentera på i verkligheten, men det skulle inte ha med problemet i detta arbete att göra. 

DLA som tidigare nämnts i kapitel 2.3.2 är partiklar som slumpmässigt vandrar runt i en 

vätska eller gas till dess att de fastnar på en punkt.  
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Ett annat problem med fallstudier är att fallstudier riktar in sig på valda variabler som 

representerar en typisk situation. De skall vara lättare att planera och är mer realistiska, men 

de kan istället vara svåra att tyda (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, Wesslén, 2012). 

För att få ett tydligare resultat på mätningarna har fallstudie inte använts då 20 000 grottor 

skall genereras vilket då inte blir ett par enskilda fall. Det enda fallet där identiska 

startpositioner för frön eller partiklar skulle göra skillnad är i DLA tekniken där varje rörelse 

är slumpad. Detta gör att även med identiska startpositioner för partikeln skulle varje 

generering ha en stor chans att skapa en ny grotta. 

En av anledningarna till att teknikerna CA och DLA valdes var för att de båda teknikerna 

funkar för att skapa former som kan kallas grottor. En annan anledning är att teknikerna inte 

är allt för komplexa att implementera och bör därför vara genomförbara på den tid arbetet är 

tilldelad.  

Ett arbete av Johnson, Yannakakis och Togelius (2010) presenterar ett pålitligt och effektivt 

sätt att procedurellt generera nivåkartor baserat på cellulär automata, där en enkel CA-

baserad algoritm evalueras för att generera grottor. 

DLA studeras ofta i två dimensioner som en modell för tillväxtprocesser av fraktal natur, där 

man modellerat bl.a. flodnätverk, mineralfyndigheter och koraller (Bourke, 2006; Batty, 

Fotheringham, Longley, 1989b). I Bourkes arbete genereras inte grottor och detta görs inte i 

Batty, Fotheringham och Longleys arbete heller. Men dessa arbeten nämner främst idéer som 

berör den fysiska världen. I en två-dimensionell värld med två värden, ett och noll, skulle en 

grotta kunna vara en mineralfyndighet men även en koralls form skulle vara möjlig att 

representera som en grotta. Det hela beror på hur den datan som finns blir använd. Även om 

deras arbeten inte berör grottor, visar strukturerna de får fram att grottor är fullt möjliga att 

generera med denna teknik. 

3.1.2 Mätmetodens lämplighet 

Experiment är mätmetoden som valts att användas och den har blivit vald för att undvika 

subjektiva mätningar. Skulle författaren t.ex. själv sitta med ett tidtagarur och försöka mäta 

grottornas genereringstid skulle exaktheten försvinna. Det skulle bara bli estimeringar, som 

med största sannolikhet skulle lägga på millisekunder i genereringen. Skulle tiden beräknas 

med ett externt program försvinner all exakthet då mycket mer än genereringen sker under 

exekveringen. Processoranvändningen kan beräknas av externa program, men även här 

försvinner exaktheten då dessa program mäter hela programmets processoranvändning. 

Detta för det kan bli svårt för externa program att mäta exakt det man vill mäta om dessa inte 

går att implementera i programmets kod. 

Johnson, Yannakakis och Togelius (2010) mäter prestandan genom CPU tiden, men de säger 

att det finns andra värden man kan mäta; det exempel de ger är likheten på de genererade 

tunnlarna. De använder tiden för att mäta hur lång tid genereringen av grottan tar, vilket gör 

att lämpligheten att mäta tid i detta arbete ökar. 

Genom att låta artefakten själv sköta mätningen blir det möjligt att få en betydligt exaktare 

mätning av genereringstiden och processoranvändningen. Om tidtagningen börjar precis 

innan genereringen och avslutas direkt efter genereringen är avslutad ökar exaktheten på både 

tidtagning och processoranvändningen. Den lilla exakthet som försvinner skulle bero på tiden 

det tar att exekvera koden som sköter påslagningen och avstängningen av mätningarna. Detta 

är dock fortfarande många gånger mer exakt än att en människa sitter och trycker på en knapp 
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på ett tidtagarur. Även om en alternativ mätmetod är just ett tidtagarur är denna mätmetod 

mer lämpad. 

3.1.3 Alternativa mätområden och mätmetoder 

I detta arbete ligger som tidigare skrivet fokus på prestanda mellan de två teknikerna CA och 

DLA. Men utöver prestanda hade det varit möjligt att göra mätningar på t.ex. vilken av 

teknikerna som gör estetiskt finare grottor eller framkomlighet. Detta skulle kunna göras 

antingen av författaren eller via en enkät som skickas ut.  

Berechet et al. (2015) utvärderar sitt arbete med hjälp av användare via en undersökning som 

skedde online. I denna undersökning fick trettio spelare testa att utforska en serie olika 

grottor, med egenrapportering berättar användarna bl.a. vad de tycker om grottornas 

utformning.  

I enkäten skulle ett antal olika bilder som representerar grottor i olika storlekar för teknikerna 

kunna visas. Då får personen som besvarar enkäten välja vilken av teknikerna han eller hon 

tycker är estetiskt finare. Problemet med detta är dock att personer har olika åsikter, det skulle 

krävas en större mängd människor – gärna över etthundra – för att få ett resultat som kan 

tolkas som aningen representativt. Detta gjorde att valet att ha med en enkät som undersöker 

vilken av teknikerna som är mest estetiskt tilltalande blev bortvalt. Främst för att det kan vara 

svårt att få tillräckligt med människor att svara på dem och sedan spelar många andra faktorer 

in som bestämmer vad en person tycker är estetiskt tilltalande. Några av dessa faktorer är 

nationalitet, ålder, kön och kultur.  

Skulle en fallstudie innefatta CA skulle ett av problemen vara att hitta en lämplig artefakt att 

studera. Shiffman, D (2012) visar i sin bok “Nature of Code” en Conus textile även kallad 

konsnigel. Denna snigel uppvisar ett mönster som påminner om en CA som kallas Regel 30. 

Det hade även varit orealistiskt att ändra i en konsnigels DNA för att få mönstret på snäckan 

att få formen detta arbete eftersöker. Det finns andra appliceringsområden för CA i 

verkligheten t.ex. datorprocessorer, men författaren har inte läst in sig på området eftersom 

det är utanför arbetets problemsfär, men ett arbete av Wang och Skadron (2015) pratar om 

denna typ av processorer. Andra mönster som påminner om CA inom biologi är t.ex. plantor 

och deras klyvöppningar som reglerar bl.a. intaget av olika gaser (Peak, West, Messinger, 

Mott, 2003). Men även detta är utanför problemrymden. Detta gör att en fallstudie med CA 

inte hade varit möjligt med författarens kunskaper eller arbetets tidsrymd.  

En annan form av mätning som går att göra är framkomligheten i en grotta. Ett av problemen 

med att mäta framkomligheten är att DLA alltid kommer ha etthundra procent framkomlighet 

om endast en partikel används, medan CA kan ha lägre eftersom det är flera ”frön” som 

slumpas ut över kartan. Ett underproblem till detta är att vid de större grottorna kommer DLA 

behöva mer än en partikel som vandrar runt, annars är risken väldigt stor att man får en grotta 

där kanske ettusen av etthundratusen celler består av öppen terräng.  

Hur skall framkomligheten mätas? Med en AI eller på något annat sätt hitta största utrymmet 

i en grotta och räkna antalet öppna celler för att sedan hitta hur stor procent av grottans storlek 

det öppna utrymmet representerar? En AI skulle bli överflödig om den ska räkna antalet celler 

i ett utrymme. Skulle man välja att gå igenom alla håligheter och länka ihop dem på något sätt 

skulle beräkning av framkomlighet bli irrelevant eftersom båda metoderna då skulle få 

etthundra procent. I nuläget finns dock inga planer på att försöka länka ihop alla eventuella 

håligheter i grottorna eftersom det inte är en del av teknikernas ursprungliga generering.  
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Skulle behovet av fullständig framkomlighet vara nödvändigt finns bättre lämpade tekniker 

för detta, en av dessa är Binary Space Partition(BSP). I denna teknik placeras rum av olika 

storlek och form ut och först när rummen placerats ut grävs gångar mellan rummen. Ett 

exempel på en bana som genererats med denna teknik finns med i Appendix A - Figur 3. Ett 

kort citat som beskriver generell BSP syns nedan: 

A binary space partition is a recursive partitioning of a configuration of objects 

by hyperplanes until all objects are separated.  

de Berg, de Groot, Overmars, 1995 

Detta har gjort att framkomlighet inte är en faktor som undersöktes i detta experiment, även 

om det är möjligt implementera algoritmer som gör att grottorna får etthundra procent 

framkomlighet, problemet blir då att resultatet alltid kommer bli etthundra procent. Vilket 

gör att det blir onödigt att mäta framkomligheten när en implementation som gör detta är 

färdig. Det skulle även ändra teknikerna från vad teknikerna är. Genereringen för CA skall 

följa de regler som blivit implementerade, som nödvändigtvis inte är de regler som skrivits 

upp i kapitel 2.3.1. Detta diskuteras mer i nästa avsnitt. 

3.1.4 Avgränsningar 

En avgränsning som gjorts, som nämnts kort tidigare är att det inte kommer läggas extra 

arbete på att få full framkomlighet i grottorna. Motiveringen till detta är att cellulära 

automater tekniken använder slumpade frön som placeras ut, vilket gör att om man antingen 

tvingar fram frön att hamna på speciella ställen eller senare börjar gräva ut extra korridorer 

blir det ett helt nytt steg i genereringen som inte längre är en del av tekniken cellulära 

automater. Det blir då ett steg i själva spelet för att förbättra upplevelsen. Denna typ av 

generering lämpar sig mer med BSP, som sätter ut färdiga rum och sedan ansluter dem med 

korridorer. 

Att implementera detta steg skulle främst göra att tiden genereringen tar ökar, dessa ökningar 

skulle inte ha med genereringen att göra utan enbart framkomlighet, estetiken av grottan och 

själva upplevelsen av grottan.  

Full framkomlighet är inte garanterad med DLA tekniken om fler än en partikel används. 

Håligheter är något som med stor sannolikhet kommer uppstå med båda teknikerna. En 

annan motivering till att inte lägga extra arbete på detta är att naturliga grottor och berg 

kommer ha hålrum som fysiskt inte går att nå utan att man t.ex. spränger sig fram till 

hålrummet. Vilket gör att både CA och DLA grottor med fler partiklar är mer realistiska än 

grottor där man tvingat upp framkomligheten till etthundra procent. En sista motivering är 

att det finns risk att implementeringen av en algoritm som letar upp och gräver gångar mellan 

mindre håligheter och den största håligheten tar upp för mycket tid och inte hinner bli färdig. 

3.1.5 Problem som uppstått 

Ett problem med CA är att grottor har få håligheter i sig från sin generering, detta kommer 

kunna vara ett problem när man jämför med DLA där en partikel inte kan hoppa runt utan 

alltid kommer ha anslutna celler. Men eftersom framkomlighet inte är något som mäts i detta 

arbete kommer detta problem att ignoreras. Däremot kan även DLA skapa håligheter då flera 

partiklar används.  



 

 18  
  

Ett problem som uppstått med processormätningen är att grottor som varit 500x500 eller 

mindre har genererats färdigt väldigt snabbt vilket gjort att mätresultaten blivit opålitliga. 

Många av mätningarna har visat att 0 % av processorn använts vilket är omöjligt. Vad som 

kunnat orsaka detta problem diskuteras i kapitel 5.2. 

Ett sista problem som uppstått är att genereringen går snabbt medan överföringen av grottan 

från sin lista in i en textfil tagit längre tid än själva genereringen. Detta har gjort att tid varit 

en bristvara, men alla kategorier har fått sina grottor genererade.  



 

 19  
  

4 Implementation  

Detta kapitel kommer gå igenom olika aspekter av programmen, utvärderingsmetoden och 

hur arbetet gått till. 

4.1 Inspiration 

Att generera just grottor fått sin inspiration ifrån bl.a. två tidigare arbeten. Fraktal och 

agentbaserad grottgenerering (Johansson, 2016) och Procedurellt genererade 

provinskartor för strategispel: En jämförelse mellan Voronoidiagram och Cellular 

Automata (Andersson, 2013). En annan inspirationskälla har varit spelet Super Metroid 

(Nintendo RD&1, Intelligent Systems, 1997), där spelaren rör sig i olika miljöer där ibland 

grottor. Banorna i Super Metroid är dock inte procedurellt genererade, men en tidig idé för 

grottorna var att generera grottor som överskådligt liknar dem i spelet. Denna idé justerades 

senare till en idé som blev detta arbete. 

4.2 Programmen 

De två programmen för detta experiment har utvecklats med hjälp av C++ och multimedia 

biblioteket SFML1 (Gomilla, 2015). Klassdiagrammet för cellulära automater syns i Figur 13 

och klassdiagrammet för diffusionsbegränsad aggregation syns i Figur 14. 

Främsta anledningen till att biblioteket SFML valdes framför t.ex. OpenGL eller DirectX beror 

på att författaren har tidigare erfarenhet med SFML och biblioteket är lättanvänt. Det riktar 

sig främst till 2D applikationer, medan både OpenGL och DirectX främst är till för 3D 

applikationer, även om det är fullt möjligt att hålla sig i 2D. Det finns även ett bibliotek som 

heter Simple DirectMedia Layer (SDL), men kunskapen om detta bibliotek är helt avsaknad. 

Men eftersom endast en bild skall skapas, fungerar SFML perfekt och kunskapen om hur det 

används fanns redan. 

Under utvecklingen testades även utritning av grottorna i ett speciellt SFML program. 

Programmets syfte var att rita ut vald grotta i ett eget fönster, användaren kunde få en 

överskådlig blick över grottan. Detta program fungerade dock väldigt dåligt. När användaren 

vill titta runt på överblicken av grottan blev programmet väldigt långsamt på de större 

grottorna och det tog minuter att förflytta sig enskilda pixlar. Detta beror främst på att det var 

många tusen objekt som ritades ut samtidigt som gjorde att hela program-loopen tog lång tid 

att exekvera. Denna idé kasserades och istället genererades enskilda bildfiler för varje grotta 

som användaren själv kan öppna för att se hur en grotta ser ut när den blivit genererad. 

Under implementeringen av de två programmen har en större mängd tester genomförts för 

att kontrollera att allt från genereringen har fungerat som den ska till att inläsning av och 

skrivning till filer fungerat som det skall.  

                                                        
1 Simple and Fast Multimedia Library 
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Figur 13 Klassdiagram för CA. 

 

Figur 14 Klassdiagram för DLA. 

Samtidigt som CA implementerades blev även ett par hjälpfunktioner implementerade för att 

göra mätningar av tid och processoranvändning, läsning från och skrivning till filer, 

genereringen av en bild av den genererade grottan och kalkylering av min-, max-, och 

genomsnittsvärden. Varje program läser in data från en fil som bl.a. berättar vilken storlek 

grottan ska ha och hur många grottor som skall genereras, mer om detta går att läsa i 4.2.3. 

Programmens uppgift är att generera ett antal grottor, där det ena programmet använder sig 

av cellulära automater och det andra använder sig av diffusionsbegränsad aggregation. Ett 

exempel på en grotta genererad med CA syns tillsammans med en grotta genererad med DLA 

i Figur 15. 
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Figur 15 Till vänster: Grotta genererad med DLA. Till höger: Grotta genererad 
med CA. 

4.2.1 Grottorna 

Grottorna representeras i programmet av en två-dimensionell lista, där varje cell antingen kan 

innehålla en punkt (.) eller ett nummertecken (#). Detta designval stod mellan antingen 

punkter och nummertecken eller ettor och nollor. Men det blir tydligare för den som tittar i 

en fil över en grotta vad denne tittar på istället för att personen ser en mängd ettor och nollor. 

Valet gjordes för att göra filen mer överskådlig och lättförstådd.  

Varje enskild grotta sparas efter genereringen ned i en text-fil och en bild genereras, 

bildgenereringen använder sig av SFML. För att SFML ska kunna skapa denna bild, måste 

utvecklaren skapa en lista som innehåller en samling med värden, nämligen RGBA värden. 

RGBA står för Red, Green, Blue och Alpha. Dessa är värden som går från 0 till 255. Funktionen 

vill att listan den tar emot skall innehålla RGBA värden för varje enskild pixel i bilden, skulle 

t.ex. bilden vara totalt 2500 pixlar måste det finnas en lista som innehåller 10000 värden, 

d.v.s. 2500 värden för R, 2500 värden för G, 2500 värden för B och 2500 värden för A. 

Funktionen som används för bildskapande finns i SFML:s sf::Image klass och heter Create.  

Grottorna som genereras har delats upp i sju olika storlekar, dessa storlekar nämns i kapitel 

3.1. De största grottorna kan kännas överflödiga, men de har fungerat som stresstest av 

teknikerna. 

4.2.2 Tiles 

En tile är en liten bild som laddas in på skärmen, det kan vara allt från spelarens karaktär till 

marken spelaren går på. I detta arbete har tiles inte används, men termen dyker upp för att 

förklara hur de genererade grottorna skulle kunna se ut i ett spel. I Figur 16 ser vi spelet 

Pokémon Red som ursprungligen släpptes till Gameboy 1996, i Figur 16 är varje grupp om 

16x16 pixlar en tile, Pokémon Red använder tiles som är 16x16 pixlar stora. Gameboy en 

upplösning på 160x144 pixlar (Wikipedia, 2016a). Detta resulterar i att skärmen kan visa tio 
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tiles horisontellt och nio tiles vertikalt samtidigt, vilket blir att bildskärmen kan visa upp till 

90 tiles på skärmen samtidigt.  

 

Figur 16 Skärmdump från spelet Pokémon Red (efter Nintendo, 1996). 

Skulle en grotta från programmen i det här arbetet användas skulle t.ex. en grotta på 320x240 

pixlar representera en karta som var 320x240 tiles i spelvärlden. Skulle tiles ritas ut i bildfilen 

för grottan istället för enskilda pixlar skulle istället bilden bli 5120x3840 pixlar stor. Detta gör 

att ett sätt att spara minne är att låta olika färger eller numeriska värden representera vad för 

tile som skall visas på skärmen. 

I ett spel skulle bara en liten del av en grotta genererad med någon av teknikerna i det arbetet 

vara synligt på spelarens skärm samtidigt. Som ett exempel används en Gameboy. Se Figur 17 

för ett enkelt exempel på hur en 320x240 karta genererad med CA-tekniken skulle kunna se 

ut på Gameboy skärmen. Området i den lilla röda rutan representerar området i den större 

rödmarkerade rutan och hur det skulle kunna se ut på Gameboy skärmen. Figur 17 visar även 

att om överblicken inte alls liknar en grotta kan området se mycket mer trovärdigt ut när 

spelaren ser det på skärmen. 

 

Figur 17  320x240 CA karta, med ett 10x9 tiles stort område inzoomat. Grafiken 
i det inzoomade området tillhör Nintendo (efter Nintendo, 1996). 
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4.2.3 De olika filerna 

Ett av de viktigare designvalen i detta arbete var att välja mellan att ha viktiga variabler i en fil 

eller i källkoden. Nackdelen med att ha det i en fil är att ordningen kan spela väldigt stor roll, 

hamnar värden på fel rad kan de tolkas fel av programmet, glömmer man att fylla i ett värde 

på en rad kommer även detta bli fel i programmet när det körs. Fördelen med att ha separata 

filer är dock att användaren kan finjustera eller ändra saker som storlek och antalet grottor 

som skall genereras utan att behöva kompilera om hela programmet.  

Fördelen med att ha värden som storlek och antalet grottor hårdkodat i programmet är att 

användaren inte kan göra något fel, men nackdelen är även den att det blir omöjligt att ändra 

värdena utan att kompilera om hela programmet. Det skulle vara möjligt att tillåta användaren 

att fylla i denna data vid uppstarten, men det skulle bli tidskrävande om användaren vill göra 

samma test flera gånger. Det blir mycket effektivare att ha all denna information i en fil. 

För att göra det enkelt och smidigt att ändra på variabler implementerades en klass som både 

kan läsa och skriva till filer. Nedan beskrivs kort de olika typer av filer som används, med 

undantag från bild-filen, då den inte implementerats av författaren. 

Varje grotta sparas i en textfil, denna textfil fylls med grottans X-storlek * grottans Y-storlek 

av antingen nummertecken eller punkter. Skulle en grotta öppnas i sin textfil kan man se hur 

den ser ut, ett exempel visas nedan i Figur 18. 

 

Figur 18 Skärmdump av en del av en grottas textfil. 

För att spara tiden för genereringen av grottorna används åtta textfiler. En av dessa filer 

innehåller tiden som varje enskild generering tagit och sparar varje enskild tid på en egen rad. 

Tre andra filer innehåller den aktuella storlekens genomsnittliga tid, den kortaste tiden det 

tog att generera grottan samt den längsta tiden det tog att generera en grotta. De fyra 

resterande filerna innehåller data från genereringen som berör processoranvändningen. En fil 

samlar all processoranvändningsdata från genereringen och sparar varje enskild uträkning på 

en egen rad, de tre andra filerna sparar min-, max- och genomsnittsanvändningen.  
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När programmet startar läses data in av programmet från en speciell fil, vad denna fil 

innehåller kommer diskuteras här, Figur 19 ger en snabb överblick över filens innehåll med 

kommentarer på varje rad för vad raden representerar. Denna fil skiljer sig lite beroende på 

vilken av teknikerna som används. CA-programmet använder en fil som är åtta rader, där de 

två första raderna berättar för programmet hur stor grottan ska vara i x- och y-led. Rad tre och 

fyra berättar för programmet vilken födelse- och dödsgräns som skall användas, skulle t.ex. 

födelsegränsen vara fyra måste minst fyra grannar vara levande för att den nuvarande cellen 

ska bli levande och skulle dödsgränsen vara t.ex. tre dör den nuvarande cellen om den har 

färre än tre grannar. Rad fem berättar för programmet hur många generationer genereringen 

skall pågå, detta påverkar kraftigt hur grottans utseende kommer vara. En generation 

representerar ett steg i CA, Figur 6 i kapitel 2.3.1 visar vad som kan hända mellan olika 

generationer. Rad sex bestämmer hur stor chans varje enskild cell har att bli ett golv i 

generation noll. Rad sju bestämmer hur många grottor som skall genereras med de aktuella 

inställningarna i filen. Sista raden innehåller ett frövärde, detta värde fungerar dock inte som 

det var tänkt, värdet i detta arbete förblir alltid noll. En nolla här betyder att programmets 

slumpgenerator tar sitt frövärde från tiden då programmet startats och exekverar raden för 

bestämningen av fröet.  

DLA-programmet tar data från en datafil som istället för åtta rader har tio rader. De två första 

raderna är desamma som i CA-programmets fil, tredje raden säger hur många grottor som 

skall genereras med nuvarande inställningar, rad fyra bestämmer hur många rutor som skall 

grävas ut, rad fem är en nämnare för division av värdet på rad fyra. I detta arbete är detta 

värde oftast ett, för att inte göra området som skall grävas ut ännu mindre. Rad sex bestämmer 

hur många rutor en builder (eng. för byggare) får gräva ut, builder – builders kommer kallas 

partikel i fortsättningen – beskrivs bättre i kapitel 4.2.5. Rad sju bestämmer hur många av 

dessa byggare som får vara aktiva samtidigt. Rad åtta berättar för programmet om det skall 

skapa byggare i mitten av kartan, på en slumpad position i grottan eller en blandning av de 

båda. Rad nio berättar för en partikel om den får röra sig diagonalt eller inte och sista raden 

berättar hur många partiklar programmet skall skapa när programmet startar, se Figur 19 för 

ett visuellt exempel av de båda datafilerna. 
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Figur 19 En skärmdump av hur de två datafilerna kan se ut i skrivverktyget 
anteckningar. Överst syns datafilen för DLA och underst syns datafilen för CA. 

I CA är det som tidigare nämnt möjligt att bestämma hur många generationer genereringen 

skall hålla på, att hålla på en eller tio generationer kommer drastiskt påverka hur grottan ser 

ut. Exempel på detta finns i Appendix C i Figur 5 t.o.m. Figur 8. I detta arbete kommer värdet 

för generationer vara antingen två eller tio, valet tio gjordes efter tester på en grotta som var 

50x50 celler stor och en grotta som var 5000x5000 celler stor. Valet med två generationer 

gjordes för att få mer grovhuggna grottor som påminner mer om DLA. Testet med tio 

generationer grävde ut mellan 1300 – 1600 celler i den mindre grottan och i den större grottan 

grävdes mellan 15000000 – 15120000 celler ut. Testet med 100 generationer grävde ut mellan 

1300 – 1600 celler det också, och i den större grottan grävdes 15000000 – 15500000 celler 

ut. 

Det är på grund av att värdena inte har stor skillnad mellan sig som gjorde att valet föll på att 

använda tio generationer. Detta gör att testerna är billigare när det kommer till tidsåtgången, 

processoranvändningen får ingen vinst eller förlust mellan 10 och 100 generationer, den håller 

sig på samma nivå i båda valen. Detta kan kännas som att det blir orättvist mot DLA som 

kommer få sitt värde för hur mycket av grottan som skall grävas ut från CA, men om båda 

grottorna gräver ut ungefär lika mycket bör deras mätvärden vara jämförbara på en rättvis 

nivå.  

4.2.4 Cellulära automater 

Den första teknik som implementerades var genereringen av grottor med cellulära automater.  

Tekniken använder sig i denna implementation som tidigare nämnts av en två-dimensionell 

lista där varje element representerar en cell.  

När det är möjligt att ändra hur många grannar som måste vara t.ex. levande för att en annan 

cell ska bli levande bryter sig programmet loss från reglerna som finns i kapitel 2.3.1. 

Grottorna i Appendix C genererades med följande algoritmer: 
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 Om aktuell cell är ett golv kolla om antalet levande grannar är mindre än dödsgränsen 

gör aktuell cell till en vägg, annars till ett golv. 

 Annars kolla om antalet levande grannar är högre än födelsegränsen gör aktuell cell 

till ett golv, annars vägg. 

Här används Moore-grannar som Wolfram och Packard (1985) diskuterade. Födelsegränsen 

för genereringen var fyra och dödsgränsen för genereringen var tre. Dessa värden tillsammans 

med generationsmängden avgör hur slutresultatet blir. I Appendix C - Figur 9, Figur 10 och 

Figur 11 kan man se vad som händer om man ändrar dessa gränser. 

Under tiden CA blev implementerad, implementerades även andra system, två exempel av 

system som implementerades är Calculations och Timer. Calculations används för att hitta 

medel-, min-, och max-värdet av värdena som skickas in, dessa sparas separat i olika textfiler. 

Timer startar och stoppar en timer, denna timer sparar tiden i millisekunder. 

Ett av designvalen som gjordes för CA var att använda en två-dimensionell lista av typen 

char**. Detta gör det möjligt att under körning bestämma hur stor listan skall vara, både i 

antalet rader och antalet kolumner. Problemet med detta designval är bl.a. att det lätt blir 

minnesläckor om koden inte skrivs försiktigt. Minnesläckor var problem som dök upp och tog 

ett tag att upptäcka. Dessa läckor blev tillslut förhoppningsvis igentäppta. En enklare lösning 

hade varit att ha t.ex. en två-dimensionell vektor istället. Vektorer sköter själva 

minneshanteringen, och det är möjligt att förstora dem under körning precis som den två-

dimensionella listan. Det hade även gått att använda sig av en en-dimensionell lista. En en-

dimensionell lista kräver dock lite speciellt tänkande för att få den att ge intrycket av att vara 

en två-dimensionell lista, detta är en lösning: 

int array[width * height]; 

int SetElement(int row, int col, int value) { array[width * row + col] = value; } 

Yves M, 2014 

Att hämta ett värde fungerar ungefär likadant. Det skulle kunna se ut på följande sätt:  

value = array[width * row + col]; 

En annan lösning hade varit att själv skriva en container klass som skötte minneshanteringen, 

men dessa alternativa lösningar var något som kom upp först efter att den första 

implementationen delvis blivit färdig, någon av dessa lösningar har inte blivit 

implementerade, främst på grund av tidsbrist.  

En ändring som gjordes i cellulära automater programmet som sedan blev kasserat var att 

invertera grottorna efter genereringen, inverteringen gjorde att väggar blev till golv och golv 

blev till väggar. Detta gjorde att grottan vid färre generationer fick färre hål i sig. Detta 

kasserades dock för att genereringen av båda teknikerna skall fungera på samma sätt, d.v.s. 

golv skall vara golv och väggar skall vara väggar när genereringen är klar.  

4.2.5 Diffusionsbegränsad aggregation 

Diffusionsbegränsad aggregation implementerades efter första versionen av CA var färdig 

samt de första versionerna av de andra funktionerna som nämnts i kapitel 4.2.4. Denna teknik 

använder sig utav en builder-klass, dessa objekt är de som sköter utgrävningen av grottan. Det 

finns stöd för fler än en aktiv partikel samtidigt.  
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För att ”gräva ut” grottan kommer en riktning slumpas varje gång partikeln ska röra sig, till 

skillnad från hur DLA brukar fungera (Batty, Fotheringham, Longley, 1989b; Bourke, 2006) 

ska inte en partikel att dö om denna möter ett redan öppet område, istället går den bara vidare; 

ett redan öppet block förblir öppet. När partikeln ska röra sig ett steg slumpas ett värde från 

0 till 7. Beroende på vilket värde som slumpas fram kan partikeln röra sig antingen norrut, 

österut, söderut, västerut, nordväst, nordost, sydväst eller sydöst. Varje partikel håller reda på 

hur lång ”korridor” den kan grävt ut, korridorslängden ökas enbart om ett block blir utgrävt 

av partikeln. Namnet ”korridor” är lite missvisande då en partikel kan gå in i en partikels 

korridor och börja gräva. Men endast celler som partikeln själv grävt ut räknas till partikelns 

totala antal utgrävda celler.  

Som tidigare nämnts används inte DLA i detta arbete på samma sätt som DLA definierades i 

kapitel 2.3.2, grottorna skulle med den definitionen ofta få en trädlik form eller en form som 

påminner om dendriter. Även om den har stor chans att vara unik även i dessa former skulle 

det finnas en chans att grottornas layout alltid påminner om grottan som syns i kapitel 2.3.2 - 

Figur 9 istället för en grotta som har mer unika drag som t.ex. de grottor som syns i Figur 1 

och Figur 2 i Appendix D. Ett designval gjordes att tillåta att fortsätta gräva även om de 

vidrörde en ruta som var ett golv redan. Senare gjordes ett test att implementera det riktiga 

beteendet, men detta lyckades inte.  

Även i den nuvarande implementationen används samma typ av två-dimensionell lista som 

den som beskrevs i kapitel 4.2.4, och även här skulle de två lösningarna som beskrevs i kapitlet 

kunna implementeras.  

Under testningen av DLA upptäcktes något som kan ses som ett problem med utgrävningen 

av speciellt större grottor. Det upptäcktes att ”flimmer” i grottan uppstår när för många 

partiklar används samtidigt. Ett exempel på detta är synligt i Appendix D - Figur 4. Istället för 

att skapa många partiklar anpassades antalet partiklar som kunde vara i grottan samtidigt. 

Det hjälpte även att anpassa hur mycket en partikel får gräva ut. En annan lösning hade varit 

att flytta partikeln till en slumpad redan utgrävd ruta och låta den fortsätta därifrån. Men för 

att få en rättvis mätning kommer flimret som uppstår behållas, då skapas grottor som ser mer 

eller mindre likadana ut. 

4.2.6 Jämförbara resultat 

För att få jämförbara resultat har till att börja med en grotta i varje kategori genererats med 

CA, när genereringen av en grotta är färdig visas information som berättar hur många celler 

som blivit golv, och totala antalet celler i grottan. Ett exempel visas i Figur 20 nedan. 
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Figur 20 En skärmdump från genereringen av en grotta med CA tekniken. 

I detta exempel blev 618743 celler golv, denna information kommer användas av DLA 

tekniken senare, när det är DLA:s tur att generera grottor av samma storlek kommer 618743 

skrivas in i filen som innehåller olika data som DLA programmet kommer använda. Sedan 

kommer antalet partiklar som skapas i grottan när programmet startar bestämmas av 

användaren för att passa storleken, exemplen i Appendix D visar varför det är viktigt att ha ett 

bra antal partiklar i grottan. Med bra menas att det inte får vara för få, för då kan genereringen 

ta väldigt lång tid, och det får inte heller vara för många. Då kommer grottorna börja se ut som 

de gör i Appendix D - Figur 4. Ett tillägg som gjorts för att göra grottorna jämförbara är att 

öka antalet partiklar som används, detta för att ett liknande flimmer ska uppstå som det gör i 

CA. 

4.3 Utvärderingsmetod 

Experimentet har gått ut på att generera totalt 20 000 grottor i sex olika kategorier, där 

prestandan mellan de två teknikerna blivit utvärderad. Utvärderingen gjordes genom att först 

samla in data vid varje grottas generering. Det data som samlades in har varit tid och 

processoranvändningen under genereringen av en grotta. Efter varje grotta blivit genererad 

sparas den uppmätta tiden och processoranvändningen i två olika textfiler. Även grottans 

slutgiltiga utseende sparas, både som en textfil och som en bild. När en kategori är helt färdig 

kommer all data i dessa två filer läsas för att hitta min-, max- och medelvärdena, dessa värden 

sparas undan i egna separata textfiler.  

För att evaluera teknikernas prestanda har den data som samlats in under körningen av de två 

programmen att lagts i ett Excelblad, Excel skulle med hjälp av denna data generera ett 

lådagram för kategorin som datan representerar. Ett lådagram är en typ av diagram som 

åskådliggör statistiskt material i form av en låda, denna låda rymmer den mittersta hälften av 

materialet. Vanligaste typen av lådagram är s.k. box-and-whiskers plot och detta diagram 

använder medianvärdet, under och övre kvartilen samt min och maxvärden.  

Ett exempel på ett lådagram syns i Figur 21. Men lådagram byttes ut mot frekvensdiagram 

som förklarades i kapitel 3.1. Figur 21 visar värden som genererades under pilotstudien som 
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kommer diskuteras i nästa delkapitel. Men det är fullt möjligt att här se att i den övre grafen 

”DLA vs CA Processor Användning” har DLA och CA en snarlik processoranvändning medan 

i den undre grafen ”DLA vs CA Tid för generering (ms)” är DLA tekniken snabbare på att 

generera grottor än CA, båda gräver ut grottor som är ungefärligt lika stora, grottorna var i 

pilotstudien 1000x1000 celler. 

 

Figur 21 Exempel på hur data som samlats in sammanställs i ett Excel-
dokument för att generera grafer, se Appendix E för en tydligare bild. 

Lådagrammen blev utbytta mot frekvensdiagram som tidigare nämndes, detta beror på att 

lådorna inte syns om en kvartil blev noll. Det problemet var inte lika farligt med 

frekvensdiagrammen. Nedan i Figur 22 visas det nya Exceldiagrammet som används för att 

generera frekvensdiagrammen.  
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Figur 22 Det nya Exceldokumentet som genererade frekvensdiagram. 

4.4 Pilotstudie 

4.4.1 Experiment 

Experimentet genomfördes genom att implementera de två programmen. I Figur 23 syns 

exempelinställningar för både CA och DLA. Nedan förklaras bilderna detta ger läsaren en bild 

av vad varje rad representerar. 

 

Figur 23  Dessa inställningar användes under pilotstudien. 

Det som redigerades i CA teknikens datafil var storleken av grottan, storleken sattes till 1000 

på både x- och y. Födelse- och dödsgränsen sattes till fyra och tre. Detta för att värdena gav en 

generering som är stabil, med t.ex. tre och två kommer grottan att bli väldigt öppen eller helt 

vit medan värdena fem och fyra kommer få grottan att ”kollapsa” eller bli helt svart. Antalet 

generationer som generationen skulle fortsätta sattes till 2 eller 10. En önskan från 

examinatorn var att grottorna skulle likna varandra med båda teknikerna, vilket inte gick när 

CA genererades över tio generationer. Nästa värde som bestämdes var värdet som bestämmer 

överlevnadschansen av varje enskild cell i generation noll. Detta värde sattes till 45, varje cell 
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har alltså 45 % chans att bli levande. Värdet testades fram under utvecklingen av programmet 

och det gav en bra utspridning av levande och döda celler. Nästa rad håller i värdet som 

bestämmer hur många grottor som skall genereras, för pilotstudien genererades 75 grottor. 

Sista raden i datafilen bestämmer ett frö, som inte blev implementerat på ett lyckat sätt, värdet 

här är noll för att låta programmet istället sätta sitt frö för slumptalsgenereringen med hjälp 

av tiden då programmet startades.  

I DLA teknikens datafil ställdes även här grottans storlek in till 1000 i både x- och y-led. 

Nästkommande rad i denna datafil bestämmer hur många grottor som skulle genereras och 

även här ställdes värdet in till 75.  

Rad fyra bestämmer hur många rutor som skall grävas ut i grottan, detta värde ställdes in till 

616504. Värdet kommer ifrån en av genereringarna från CA för att ge en rättvis jämförelse i 

hur mycket som grävs ut med varje teknik. Detta värde blir inte alltid exakt det värde som 

skrevs in. Detta beror på att en koll av hur många celler som grävts ut görs innan partiklarna 

rör på sig. Medan partiklarna rör på sig görs ingen koll om vi uppnått antalet block som skall 

grävas ut. Detta är fördelaktigt då det ger lite variation i antalet rutor som grävs ut. Ibland av 

okänd anledning blir utgrävningen dock lite lägre än det som bestämts. 

På rad fem bestäms nämnaren att dividera rad fyra med, värdet här är satt till 1 för att inte 

dividera värdet på rad fyra som redan bestämts med hjälp av CA tekniken. Men det tillåter 

användaren av programmet att dividera utgrävningen mer om detta önskas. Men det skulle 

likagärna gå att ändra värdet på rad fyra.  

Rad sex bestämmer hur många rutor en partikel får gräva ut totalt, detta har under 

pilotstudien satts till en hundradel av värdet på rad fyra avrundat uppåt. Detta gjorde att varje 

partikel fick gräva ut totalt 154126 rutor, men det är inte alltid en partikel får gräva ut alla 

block. Skulle något gjort att en partikel dött kommer en ny att skapats. Skulle genereringen bli 

färdig kommer antalet rutor som en eller flera partiklar fortfarande kan gräva ut inte grävas 

ut.  

På rad sju bestäms hur många partiklar som kan vara ute i grottan samtidigt, i pilotstudiens 

grottor på 1000x1000 celler får totalt 100 partiklar vara ute samtidigt. Just nu är det väldigt 

svårt att överstiga antalet partiklar som skapas när programmet startade för när en partikel 

blir borttagen kommer endast en ny att skapas. Värdet är viktigt då ett för högt värde kan få 

grottan att se väldigt ”flimrig” ut, se Appendix D - Figur 4 för ett exempel med för många 

partiklar. För få kommer inte vara ett problem, det kan dock leda till att genereringstiden ökar 

eftersom genereringen pågår tills värdet på rad fyra är uppnått.  

Värdet på rad åtta bestämmer om alla partiklar skall skapas i mitten av kartan, på en slumpad 

plats på kartan eller om en partikel slumpas mellan att starta i mitten eller på en slumpad 

plats. I pilotstudien är detta värdet 0, vilket betyder att alla partiklar slumpas ut på kartan. 

Rad nio bestämmer om en partikel kan röra sig diagonalt eller inte. I pilotstudien sattes värdet 

till ett vilket tillåter diagonala rörelser. Den sista raden i filen bestämmer hur många partiklar 

som ska skapas i grottan från början. I pilotstudien skapades 100 partiklar.  

Pilotstudien har använt sig av kategori 3 för grottorna, som beskrivits i kapitel 3.1. I 

pilotstudien genererades totalt 2000 grottor. Efter pilotstudien genererat färdigt alla grottor 

blev all data inlagd in i ett Excel dokument, som är synligt i Figur 21. I Excel dokumentet kan 

man se att i detta fall är processoranvändningen ungefär densamma, men DLA är lite billigare. 
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Däremot är tidsförbrukningen högre hos CA, ungefär tre gånger mer tid används för denna 

generering. 

Främsta anledningen till detta är att CA använder generering över flera generationer. I detta 

fall har CA genererat grottor med 20 generationer per grotta. Antalet generationer bestämmer 

grottans utseende, detta eftersom genereringen får pågå längre. Exempel på hur skillnaden 

blir mellan grottorna beroende på hur många generationer genereringen får pågå går att se i 

Appendix C - Figur 1 t.o.m. Figur 4. Ett exempel på en CA grotta som genererats från detta test 

finns i Appendix C - Figur 12. Ett exempel på en DLA grotta som genererats från detta test 

finns i Appendix D - Figur 5. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av mätningarna 

I undersökningen har tjugotusen grottor genererats där syftet har varit att utvärdera två olika 

teknikers prestanda, där prestanda betyder tiden det tar att generera en grotta och hur stor 

del av processorn som används under genereringen. Totalt genererades 20 000 grottor i olika 

storlekar. Eftersom programmet är enkeltrådat kommer bara en kärna nyttjas samtidigt, men 

med Windows schemaläggning kan det hända att processen flyttas mellan olika kärnor, istället 

för att skriva ”kärnan” kommer termen ”processorn” användas för processoranvändningen.  

Under genereringen uppstod problem i processormätningarna av grottor i storleken 50x50 

celler, 250x250 celler och 500x500 celler. Dessa grottor visade ibland att noll procent av 

processorn användes för att generera grottan. Detta gör processoranvändningsmätningarna 

på grottor som är 500x500 celler eller mindre opålitliga. Resultaten kommer ändå presenteras 

men med grottor som är 500x500 celler eller mindre skall processoranvändningsresultaten 

ses som opålitliga, detta diskuteras mer i kapitel 5.2. Två exempel på hur grottor kan se ut i ett 

spel visas i Figur 24 och Figur 25. Kartornas fulla storlek syns i Appendix F. 

 

Figur 24 En 1000x1000-grotta som genererats med diffusionbegränsad 
aggression. Med en del av grottan inzoomad för att visar hur det kan se ut för 

spelaren. Hela grottan syns inte utan ett område på 320x320 pixlar har istället blivit 
urklippt. Grafiken i det inzoomade området tillhör Nintendo (efter Nintendo, 1996). 
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Figur 25 En 1000x1000-grotta som genererats med cellulära automater. Med en 
del av grottan inzoomad för att visar hur det kan se ut för spelaren. Hela grottan syns 

inte utan ett område på 320x320 pixlar har istället blivit urklippt. Grafiken i det 
inzoomade området tillhör Nintendo (efter Nintendo, 1996). 

5.2 Analys 

I detta kapitel kommer resultaten presenteras samt diskuteras, varje kategori får ett eget 

underkapitel som kort går igenom den data som representerar den kategorin. I kapitel 3.1 

förklaras diagrammen som används i detta kapitel. Det finns tillfällen då Freedman-Diaconis-

regeln som presenterades i kapitel 3.1 inte används för att bestämma storleken av hinkarna, 

detta är tillfällen då antalet hinkar blir för många, p.g.a. för små gränsvärden. I minst en av 

kategorierna skulle det blivit över 1000 hinkar, valet gjordes att sätta hinkstorleken i dessa fall 

till 1, 20, 25 eller 250 beroende på hur små eller stora värden som lades i hinkarna. 

Dessa mättningar har skett på en dator med följande specifikationer: 

 NVIDIA GeForce GTX 970 

 Intel® Core™ i7-4790K CPU (8 kärnor, 4.0GHz) 

 16384MB Ram 

 Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, build 7601) 

Många av resultaten från processormätningarna har varit att 12,5 % av hela processorn 

använts. 12,5 % betyder att en kärna blivit helt använd. Ett problem med grottor som är 

500x500 celler och mindre, är att processormätningen varit opålitlig på grund av värden som 

inte har någon förklaring, dessa resultat har visat att 0 % av processorn använts för 

genereringen vilket inte kan stämma. Ett av problemen som kunnat ge dessa resultat är att 

varje generering blir färdig för snabbt vilket gör att koden som skall utföra mätningen inte 

hinner exekvera, ett annat problem kan vara eftersom mätningen sker via processorcykler som 

kan vara i konstant tid, oavsett den riktiga klockhastigheten. Detta kan göra att när nästa 

mätning skall göras är redan exekveringen klar och något blir galet. Något annat som kan vara 

ett problem är processorn självt, med en teknik kallad Intel® Turbo Boost Technology 2.0 

(TBT) (Intel, u.å.) som dynamiskt kan påverka processor frekvensen, vilket kan göra att 12,5 
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% inte nödvändigtvis är den övre gränsen. Det finns en mängd olika problem som kan ge detta 

beteende, och att hitta den riktiga orsaken har inte lyckats. När genereringen fått ta längre tid 

har mätvärdena hamnat på möjliga värden. Även med TBT som enligt specifikationerna kan 

öka processorhastigheten med 10 %, faller de större grottorna inom ramen av värden som inte 

överskrider 110 %. Endast i två generationers generering har värdet gått en bit över den 

specificerade hårdvarugränsen på 110 %, men det är mycket möjligt att BIOS eller Windows 

tillåter viss överklockning också, då processorn som används är designad för just 

överklockning. Detta gäller dock inte överdrivet höga värden som t.ex. 33.33 % av hela 

processoranvändningen som för en kärna nästan är 266,64 %, detta värde är inte rimligt. 114 

% är mer rimligt att få utan att någon felberäkning gjorts. Att anta att 33.33% av hela 

processoranvändningen för ett enkeltrådat program är ett överdrivet högt värde görs på grund 

av att processorn inte har klockats mer än fabriksinställningarna klockat den. 

Som tidigare nämnts gör detta grottor av storleken 500x500 och nedåt opålitliga när det 

kommer till processoranvändningen. Däremot är även tid en avgörande faktor när det 

kommer till prestanda, eftersom systemet alltid vill använda all processorkraft det kan för att 

inte ”slösa” bort cykler. Det som blivit mest intressant att titta på är hur lång tid en grotta tagit 

att generera istället för att kolla på både tid och processoranvändning. Det är även svårt att 

avgöra vad som verkligen gick fel på de små grottorna, men det mest troliga problemet är att 

genereringen av grottorna går för snabbt. 

I denna studie är de större grottorna mer intressanta än de mindre, då dessa kan ses som s.k. 

stresstest för tekniken. Det går även att avgöra om det finns tillfällen då en bättre presterande 

teknik blir sämre ju större – i detta fall – grottorna blir. Det har även framkommit att det är 

mer intressant att titta på tidsanvändningen istället för att även titta på 

processoranvändningen, då datorer inte vill slösa på klockcykler, därför kommer 

arbetsbördan för ett aktivt program alltid försöka vara hög. D.v.s. gärna ligga väldigt nära 100 

% (alt. högre om t.ex. överklockning är aktivt) för att bli klar med arbetet snabbt.  

När procentsatser skrivs i följande format x % ( y %) i texten betyder det att x % representerar 

hur mycket av hela processorn som används, medan y % representera hur mycket av kärnan 

som används. 

5.2.1 Grottor i storleken 10000x10000 celler 

Med sina totalt 100 000 000 celler är denna kategori en av de bättre kategorierna för 

stresstestning av de två teknikerna. Detta var den enda kategori där CA har varit bättre än 

DLA, men CA och DLA låg jämlika i den minsta kategorin. 
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Figur 26 Frekvensdiagram som visar processoranvändningen för generering av 
grottor med tekniken diffusionsbegränsad aggregation, värdena visas i procent. 

 

Figur 27 Frekvensdiagram som visar processoranvändningen för generering av 
grottor med tekniken cellulära automater, värdena visas i procent. 

I den största kategorin av grottor går det att se att processoranvändningen mellan DLA som 

har diagonala rörelser och DLA som inte har diagonala rörelser inte skiljer sig nämnvärt 

mycket. Som lägst ligger processoranvändningen för diagonala rörelser på omkring 11,84 % 

(94,72 %) och som högst ungefär 12,51 % (100,08 %). Medan DLA som inte har diagonala 

rörelser legat på mellan ungefär 12,07 % (96,56 %) och 12,67 % (101,36 %), se Figur 26.  

Även CA med både två och tio generationer visar denna trend, processorn arbetar gärna runt 

100 % på kärnan, där två generationer hamnat i spannet 11,9 % (95,2 %) och 12,6 % (100,8 %). 

tio generationer hamnar i spannet 11,71 % (93,68 %) och 12,51 % (100,08 %), se Figur 27.  

Datorer vill gärna som tidigare nämnts inte slösa bort processorcykler, utan de vill göra 

mycket arbete hela tiden. Detta kommer återspeglas i de andra kategorierna som har pålitliga 

mätvärden, det kommer även synas i vissa kategorier som inte har helt pålitliga värden att det 

ibland finns en topp vid 12.5 %. Detta är inte allt för underligt då processorn vill jobba effektivt, 
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om mätprocessen inte är bra på att hantera för snabba genereringar kommer de gånger 

mätningen gick bra att ha en stor chans att visa ett värde i närheten av just 12.5 %. 

 

Figur 28 Frekvensdiagram som visar genereringstiden för tekniken cellulära 
automater med tio generationers generering, värdena visas i millisekunder. 

 

Figur 29 Genereringstid för tekniken DLA med diagonala rörelser och icke 
diagonala rörelser samt för CA med två generationers generering, värdena visas i 

millisekunder. 

I Figur 28 och Figur 29 går det att se att den teknik som har bäst prestanda är cellulära 

automater, men det går också att se att det är antalet generationer som används som avgör 

hur bra denna teknik presterar. Med två generationer som ger grovhuggna grottor är tiden 

nere på mellan ungefär 6,2 sekunder och 6,7 sekunder. Medan tio generationer ligger uppe på 

mellan 22 sekunder ända upp till nästan 26 sekunder. Medan DLA ligger mycket närmare 

varandra oberoende på om de får röra sig diagonal eller inte. Där kortaste tiden för diagonala 

rörelser är nere på nästan åtta sekunder, och kan ta upp till ungefär tio sekunder. Medan DLA 

som inte får röra sig diagonalt hamnar runt nio och tio sekunder. 

Vilken av teknikerna som presterar bäst beror helt på hur många generationer som krävs när 

CA genererar och om DLA:n får röra sig diagonalt eller inte. I detta experiment har CA med 
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två generationer en tydligt bättre prestanda än båda DLA-versionerna. Detta är dock inte en 

trend, vilket kommer ses i kapitel 5.2.2. Det gör att det även kommer vara viktigt att lägga tid 

på att bestämma vilken teknik som bör användas beroende på storleken som skall genereras. 

Troligaste anledningen till att CA är snabbare här är gissningsvis på grund av att CA bara 

behöver gå igenom 100 000 000 celler två gånger med två generationers generering, medan 

DLA kan hamna i samma cell flera gånger. Om en eller flera av partiklarna2 i DLA skulle helt 

slumpmässigt stå och ”hoppa” mellan två celler ett längre tag innan den går vidare skulle det 

påverka hur lång tid genereringen tar. Om t.ex. endast en partikel används och den skall gräva 

ut tio celler i en 5x5-grotta, och partikeln stod på punkt (0, 1) och partikeln förflyttar sig till 

punkt (0, 2) för att sedan förflytta sig mellan dessa två punkter i kanske 1000 iterationer, då 

skulle fortfarande bara två av tio punkter blivit utgrävda, trots att partikeln rört sig 1000 

gånger. Det gör att dessa tio celler skulle kunna ta oändligt lång tid att gräva ut, detta skulle 

då bero på dålig slumptalsgenerering. Det är ett av problemen med DLA i detta arbete, 

partiklarna kan hamna i en del av grottan som redan är utgrävd och är det för mycket utgrävt 

runt omkring partikeln kan det bli göra att partikeln inte får gräva ut det antal celler den kan 

gräva ut. Om partikeln rör sig i ett litet område finns chansen att den aldrig gräver ut något. 

Med de flimriga grottorna som genererats i detta arbete är inte detta ett allt för stort problem, 

detta fram- och tillbaka hoppande kan dock vara något som påverkar DLA:s genereringstid. 

Nedan i Tabell 1 syns min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, det går här att se att processoranvändningen är väldigt snarlik mellan 

teknikerna, vilket är helt förståeligt då processorn gärna vill jobba hårt hela tiden. Tabell 2 

visar min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris tidsanvändning, här går det att 

se att CA är nästan två sekunder snabbare än den snabbare DLA versionen. Detta är inte 

tillräckligt för att en vanlig spelare ska känna någon större skillnad. Ett större problem i denna 

kategori är hur snabbt tiden springer iväg för CA, tio generationers generering tar över tjugo 

sekunder, skulle kartan bara genereras en enda gång under spelsessionen är tjugo sekunder 

inte nödvändigtvis negativt, men är det ett återkommande moment blir detta snabbt något 

som skapar en extrem flaskhals i upplevelsen. 

Tabell 1 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, värdena visas i procent. 

 DLA diagonal DLA ej diagonal CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

11,84893 

12,41841 

12,51869 

12,04509494 

12,42901914 

12,50992851 

11,90134716 

12,45980942 

12,52983284 

11,71592236 

12,43468269 

12,50331306 

  

                                                        
2 En partikel är ett objekt av builder-klassen i DLA som gräver ut grottan. 



 

 39  
  

Tabell 2 Tabell över min, max och genomsnitt för denna kategoris tidsanvändning i 

millisekunder. 

 DLA diagonal DLA ej diagonal CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

9105,135638 

9757,458364 

9999,872184 

8097,524615 

9172,521786 

9975,331151 

6250,278622 

6499,443278 

6693,4634 

21957,53549 

22882,60141 

25859,93387 

 

5.2.2 Grottor i storleken 5000x5000 celler 

I denna kategori går det att se att oavsett om CA använder två eller tio generationers 

generering presterar diffusionsbegränsad aggregation (DLA) bättre tidsmässigt. DLA:s 

längsta genereringstid ligger på 2,88 sekunder medan CA:s längsta genereringstid ligger på 

nästan 5,67 sekunder. DLA:s lägsta genereringstid är nere på omkring 2,03 sekunder jämfört 

med CAs tid som är nere på ungefär 5,43 sekunder. Detta går att se i Figur 30 och Figur 32. 

 

Figur 30 Frekvensdiagram för genereringstid med tekniken cellulära automater, 
värdena visas i millisekunder. 

I Figur 30 syns tidsanvändningen för CA som använder två generationers generering samt tio 

generationers generering. För enskilda grottor är skillnaden i majoriteten av fallen inte stor, 

det är ungefär 40 millisekunders skillnad. Extremfallen har en skillnad på upp mot 180 

millisekunder mellan två och tio generationer. För tio generationer är utspridningen större 

men majoriteten av grottorna genereras på mellan 5,47 sekunder och 5,49 sekunder. För två 

generationers generering syns två tydliga toppar. Den första toppen ligger omkring 5,44 

sekunder och den andra ligger på ungefär 5,46 sekunder. Tittar man på hur grottorna ser ut 

ser man att grottor som genererats i två generationer är mer grovhuggna än grottor som 

genererats i tio generationer, se Figur 31 nedan för ett exempel. 
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Figur 31 Ett exempel på hur två och tio generationers grottor kan se ut. Till 
vänster syns generering med två generationer som är mer grovhuggen och till höger 

syns generering med tio generationer som är mer öppen och luftig. 

 

 

Figur 32 Frekvensdiagram för genereringstid med tekniken diffusionsbegränsad 
aggregation, värdena visas i millisekunder. 

I Figur 32 går det att se att användandet av diagonala rörelser gav en tid som ligger mellan 

ungefär 2,03 sekunder och 2,16 sekunder, jämfört med att inte tillåta diagonala rörelser som 

sköt upp tiden till omkring 2,56 och nära 2,9 sekunder. Detta kan dock bero på att koden för 

hanteringen av partiklar och hur de hanterar redan utgrävda celler inte är den bästa. Skulle 

detta vara fallet skulle diagonala rörelser hjälpa då partiklar får åtta riktningar att röra sig i 

istället för endast fyra. 
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Figur 33 Frekvensdiagram som visar processoranvändningen för generering av 
grottor med tekniken cellulära automater, värdena visas i procent. 

 

Figur 34 Frekvensdiagram som visar processoranvändningen för generering av 
grottor med tekniken diffusionsbegränsad aggregation, värdena visas i procent. 

I Figur 33 kan vi se att processoranvändningen mellan de två olika CA testerna ger ett snarlikt 

resultat, majoriteten av grottorna i båda testen använder omkring 12,5% (en kärna), 

extremfallet för två generationer ligger nere på ungefär 11,9%  och för tio generationer är 

denna siffra omkring 12,3%. Det är med största sannolikhet svårt för en spelare att märka 

någon skillnad i både hur lång tid en grotta tar att generera och hur mycket processorkraft 

som används. I Figur 34 kan vi se att processoranvändningen är mer utspridd för grottor som 

genererats med partiklar som inte får röra sig diagonalt. Med majoriteten som ligger inom 

spannet 11,9% och 12,4%. Medan för partiklar som kan röra sig diagonalt är det en tydlig trend 

runt 12,5%. Men med tanke på att de grottor som tillåter diagonala rörelser är omkring en halv 

sekund snabbare skulle spelaren kunna känna en skillnad i hur fort hon får spela. 

Nedan i Tabell 3 visas min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning. Tabell 4 visar min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

tidsanvändning. 
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Tabell 3 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, värdena visas i procent. 

 DLA diagonal DLA ej diagonal CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

12,22222 

12,48723 

12,54717 

11,10335196 

12,03960317 

12,5 

11,9213 

12,43269 

12,55981 

12,29396 

12,49337 

12,51793 

Tabell 4 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris tidsanvändning 

i millisekunder. 

 DLA diagonal DLA ej diagonal CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

2034,839101 

2088,976527 

2155,955649 

2574,241047 

2719,870248 

2877,622192 

1630,505428 

1658,214562 

1723,32201 

5429,277259 

5469,821739 

5680,909874 

5.2.3 Grottor i storleken 1000x1000 celler 

 

Figur 35 Frekvensdiagram för genereringstid med båda teknikerna, värdena 
visas i millisekunder. 

I denna kategori presterar båda teknikerna väldigt bra. Den teknik som presterar bäst om man 

kollar på den kortaste genereringstiden är DLA som hamnar på nästan 40 millisekunder, men 

denna teknik klättrar ibland upp till nästan 100 millisekunder. Medan CA med två 

generationer är väldigt konsistent i sin tidsanvändning när det kommer till två generationer, 

där den som snabbast ligger på runt 60 millisekunder och som långsammast ligger på ungefär 

75 millisekunder. För cellulära automater med tio generationers generering är tekniken inte 

lika konsistent den snabbaste tiden som uppnås här ligger på omkring 220 millisekunder men 

den långsammaste ligger runt sig 255 millisekunder, se Figur 35. 
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Så i denna kategori kan man se att designvalet av hur grottorna skall se ut är det som avgör 

om man vill använda DLA eller CA då båda teknikerna är ungefär lika snabba vilket gör att en 

spelare inte skulle hinna märka skillnaden i tidsåtgång.  

 

Figur 36 DLA samt CA två och tio generationers processoranvändning, värdena 
visas i procent. 

Även i denna kategori är det synligt att processorn gärna alltid vill jobba hårt. Det finns 

extremfall där DLA bara använt 3 % (24 %) och extremfall där CA två generationer ligger nere 

på lite över 8 % (64 %) men majoriteten av grottorna har genererats med 12.5 % (100 %), se 

Figur 36.  

Nedan i Tabell 5 syns min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning. Tabell 6 visar min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

tidsanvändning. 

Tabell 5 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, värdena visas i procent. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

3,125 

11,27473515 

13,51351351 

8,33333302 

12,40046414 

14,28571415 

10,9375 

12,49201278 

12,93103504 
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Tabell 6 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris tidsanvändning 

i millisekunder. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

41,89258 

57,67552 

92,02407 

64,144693 

66,57466012 

75,532917 

222,572773 

253,205611 

226,2234314 

5.2.4 Grottor i storleken 500x500 celler 

 

Figur 37 Frekvensdiagram som visar processoranvändningen för DLA och CA 
med två och tio generationers generering. Diagrammet är inte pålitligt, värdena visas 

i procent. 

Grottor i denna storleksklass har haft problem med att ge pålitliga 

processoranvändningsvärden, se Figur 37. Både CA med två generationer och DLA 

genereringen har haft uppmätningar som visat på 0 % processoranvändning. Endast tio 

generationers generering med CA har haft värden som inte legat på 0 %, här har den minsta 

uppmätta processoranvändningen legat på 6,25 %. Men båda CA versionerna har som 

förväntat en topp vid 12.5%, DLA däremot har en topp vid 0 % och 12,5 % vilket gör datan för 

DLA mer opålitlig än datan för CA.  
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Figur 38 Diagram som visar tidsanvändningen för DLA samt CA två och tio 
generationers generering, värdena visas i millisekunder. 

En trend som varit synlig i kategorierna 5000x5000 och 1000x1000 har varit att DLA har haft 

en bättre genereringstid än CA, även i denna kategori är detta fallet. Även om DLA och CA två 

generationer ligger väldigt nära varandra och spelaren inte skulle märka någon skillnad i 

teknikerna, förutsatt att CA använder ett bra antal generationer för sin generering. DLA har 

en stabil tid som ligger runt åtta millisekunder, och CA med två generationers generering 

ligger på omkring sexton millisekunder. Tio generationers generering med CA tog betydligt 

längre tid, även om det inte är märkbart för spelare, här ligger tiden på ungefär 56 

millisekunder, se Figur 38 för mer information. 

Nedan i Tabell 7 syns min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning. Tabell 8 visar min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

tidsanvändning. 

Tabell 7 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, värdena visas i procent. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

0 

7,177170321 

33,33333206 

0 

12,20397542 

25 

6,25 

14,28571415 

12,35607695 

  

0

50

100

150

200

250

5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

F
re

k
v

en
s

Hinkar

DLA, CA 2 och 10 generationer 
Generereringstid (ms)

CA 10 generationer CA 2 generationer DLA



 

 46  
  

Tabell 8 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris tidsanvändning 

i millisekunder. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

8,027596 

8,461217 

14,74911 

15,193263 

16,30943028 

23,86199 

54,861241 

57,08826353 

64,457521 

 

5.2.5 Grottor i storleken 250x250 celler 

 

Figur 39 Frekvensdiagram som inte är pålitligt då mätningarna gett resultat som 
inte är realistiska, värdena visas i procent. 

Trenden i processoranvändning verkar hålla i sig. Men eftersom mätresultaten är opålitliga är 

det inte helt enkelt att göra en bra analys på processoranvändningsdatan. Men även här som 

i kapitel 5.2.4 finns en tydlig topp för CA tio generationer. Men för CA två generationer och 

DLA är toppen på 0 % vilket gör deras mätningar opålitliga. Den möjliga orsaken har 

diskuterats tidigare i början på kapitel 5.2. 
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Figur 40 Diagram som visar tidsanvändningen för DLA samt CA två och tio 
generationers generering, värdena visas i millisekunder. 

Trenden med att DLA skall vara den bättre tekniken för generering ser ut att hålla i sig även 

för dessa små grottor, majoriteten av grottorna som genererats med DLA tekniken ligger 

mellan 2 och 2,5 millisekunder, några enstaka fall ligger omkring fyra millisekunder. För CA 

med två generationers generering ligger de flesta grottorna kring 4 och 4,5 millisekunder, men 

vissa extremfall har tagit upp till 10 millisekunder. När det kommer till CA med tio 

generationers generering, ligger genereringstiden uppe omkring 13,5 millisekunder med 

extremfall uppe vid 20 millisekunder.  

Nedan i Tabell 9 syns min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning. Tabell 10 visar min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

tidsanvändning. Tabell 9 visar att alla tre sätt att generera grottor i den här storleken 

producerar opålitliga resultat. Men i Tabell 10 går det att se att DLA och CA med två 

generationers generering presterar väldigt bra. En spelare skulle inte känna någon skillnad i 

detta. Även med tio generationers generering sker genereringen tillräckligt snabbt vilket gör 

att det inte skulle vara märkbart för spelaren. 

Tabell 9 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, värdena visas i procent. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

0 

2,77 

25 

0 

4,340119026 

33,33333206 

0 

12,21947689 

25 
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Tabell 10 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

tidsanvändning i millisekunder. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

1,999726 

2,126317 

4,158264 

3,960776 

4,332142934 

9,813697 

13,560662 

14,19447863 

19,890047 

5.2.6 Grottor i storleken 50x50 celler 

I denna kategori har CA med två generationers generering och DLA legat jämlika i 

genereringstiden. Vad som gjort att CA och DLA presterar snarlikt medan andra kategorier 

inte gjort det, är svårt att avgöra. Det kan bero på att grottorna varit tillräckligt små vilket gör 

att operationerna som görs i båda teknikerna fungerat väldigt bra i denna storlekskategori. 

Det är dock bara CA:s grovhuggna grottor som placerat sig på en jämlik nivå. 

 

Figur 41 Frekvensdiagram som visar processoranvändningen för generering av 
grottor med båda teknikerna. CA har både två och tio generationer, värdena visas i 

procent. 

Här har nästan alla grottor 0 % processoranvändning, och vissa har haft en 

processoranvändning på 25 % (200 %), gissningsvis beror detta på att genereringen gått för 

fort vilket gjort att koden som skall sköta mätningen inte exekverar korrekt eller att 

processorcykler som sker i konstant tid inte hinner ticka vidare innan en grotta är färdig när 

processorn skall fortsätta göra mätningen vilket resulterar i ett inkorrekt resultat. Det finns 

tyvärr inte bara ett möjligt svar på detta och utan bättre mjukvara för profilering är det inte 

möjligt att hitta den verkliga orsaken. 
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Figur 42 Diagram som visar tidsanvändningen för DLA samt CA två och tio 
generationers generering, värdena visas i millisekunder. 

Nedan i Tabell 11 syns min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning.  

Tabell 11 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

processoranvändning, värdena är i procent. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

0 

0,17 

25 

0 

0,275 

25 

0 

0,839167 

25 

Tabell 12 visar min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris tidsanvändning. Här 

går det se att tiden mellan CA med två generationers generering och DLA inte är speciellt stor, 

detta är dock något som inte skulle hålla i sig. Redan i kategorin ovanför denna presterade CA 

sämre än DLA. Något som CA gör bättre i denna kategori är dock att hålla tidsåtgången 

betydligt lägre för två generationer, då den som Tabell 12 visar inte blir högre än 0,36219 

millisekunder, medan DLA hamna på ungefär den dubbla tiden med 0,73027 millisekunder. 

Snittet är dock lite sämre på CA med två generationers generering. Men det viktiga är kort tid 

med hög frekvens, vilket båda dessa tekniker har i denna kategori, med undantag för CA när 

tio generationers generering används.   
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Tabell 12 Tabell över min, max och genomsnittsvärdena för denna kategoris 

tidsanvändning i millisekunder. 

 DLA CA 2 gen. CA 10 gen. 

Min 

Snitt 

Max 

0,167519 

0,18954 

0,73027 

0,17213 

0,198397379 

0,36219 

0,534065 

0,580751899 

0,93596 

5.3 Slutsatser 

Det har inte varit lätt att dra några fasta slutsatser i vilken av teknikerna som presterade bäst, 

eftersom ingen av dem presterar bäst i alla lägen. Skulle endast det minsta värdet för tid i alla 

kategorier vara det intressanta och inte vad frekvensdiagrammen visar skulle dock DLA vara 

tekniken som presterar bäst i följande kategorier: 50x50, 250x250, 500x500 och 1000x1000. 

I de två kvarvarande kategorierna skulle CA vara den som presterade bäst. Men då har bara 

ett enskilt fall varit det intressanta och inte all den insamlade datan.  

Om antagandet att båda teknikerna implementerats lika bra görs, dvs. båda teknikerna har 

inga större flaskhalsar, minneläckor eller buggar, går det att se att CA presterar sämre än DLA 

i alla kategorier förutom den största. Det är mycket möjligt att CA är bättre lämpad för mycket 

stora grottor. För mindre grottor har DLA uppvisat ett bättre resultat. Det är sällan extremt 

stora världar skapas. Spelet Brogue (se Appendix A - Figur 4) genererar kartor av storleken 

79x49 celler per nivå. Även spelet Rogue (se kapitel 2.2 - Figur 1) håller sig till under 100 celler, 

Rogue använder sig av uppskattningsvis3 80x22 celler per nivå. Ett större spel som heter 

Dwarf Fortress (Bay 12 Games, 2006) kan generera väldigt stora kartor. Spelet delar upp dessa 

kartor i mindre bitar. Först är världskartan, sedan regionskartor och tills sist lokala kartor. En 

värld av storleken ”Large” består av totalt 38 654 705 664 celler, utan att räkna med alla lager 

på Z-axeln (Dwarffortresswiki, 2016). Den lokala kartan består av 48x48 celler, en 

regionskarta består av 16x16 celler där varje cell representerar en lokal karta. Att generera en 

karta av storleken large i Dwarf Fortress på datorn som användes i experimentet har tagit 

omkring 30 sekunder4, värt att notera är att detta spel har varit under utveckling i över tio år, 

detta har gett genereringsalgoritmerna mycket tid att bli optimerade.  

Resultatet i kapitel 5.2.1 visar att t.ex. tekniken CA kan prestera bättre eller sämre beroende 

på hur många generationer som genereringen har pågått. Men i alla kategorier förutom den 

största har DLA presterat bättre, i den största kategorin presterar CA med två generationer 

bättre än DLA med omkring två sekunder. Medan CA med tio generationer presterade mycket 

sämre, där tog genereringen mellan 22 och 26 sekunder. Detta gör att det blir viktigt att 

fundera på vilken av teknikerna som skall användas i ett projekt. I detta arbete har teknikerna 

stresstestats vilket påverkat hur grottorna ser ut i fallet för DLA. DLA påminde mer om CA i 

de mindre grottorna, men i större grottor började man se väldiga skillnader i hur grottorna 

såg ut, vissa ändringar gjordes för att öka antalet partiklar som DLA placerade ut för att 

grottorna skulle likna varandra mellan teknikerna.  

                                                        
3 Manuellräkning av celler.  
4 Tidtagningen gjordes med tidtagarur. 
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Gällande processormätningarna har vissa kategoriers resultat varit opålitliga, i vissa 

kategorier har toppar vid 12,5 % varit synliga. Även i dessa små grottor som genereras väldigt 

snabbt vill datorn inte slösa klockcykler. Om man ska se en trend igenom alla kategorier är det 

att processoranvändningen gärna ligger nära 100 %. En fråga som ställdes tidigare i arbetet 

var om det kommer finnas tydliga skillnader i hur mycket arbete processorn utför, om det 

finns någon skillnad teknikerna emellan. Det har visat sig att i båda teknikerna gör processorn 

ungefär lika mycket arbete. Det fanns tillfällen då ena tekniken hade extremvärden som var 

lägre än den andra, men majoriteten av mätningarna låg oftast på ungefär samma procentsats, 

dvs. runt 100 % av kärnan användes. 

Det skulle givetvis även gå att implementera en mer avancerad nivå av partiklar i builder-

klassen, som gör det DLA gör i verkligheten, men då får grottorna ett helt annat mönster och 

det skulle bli ännu svårare att få grottor som liknade CA för att stresstesta de båda teknikerna 

mot varandra. 

Ett problem som nämndes i kapitel 3.1.1 var att det inte fanns någon garanti för att 

mätningarna skulle bli exakta. Detta problem var något som blev verklighet i de mindre 

grottorna. Med en stor mängd genereringar som visade 0 % processoranvändning blev 

mätningarna inte exakta och de gjorde resterande processormätningar i kategorin opålitliga. 

Det går dock att argumentera för att en teknik som har fler datapunkter med högre procentsats 

kan representera kategorin, då majoriteten hamnade över nollstrecket. Olika anledningar till 

varför vissa mätningar hamnade på 0 % har diskuterats i kapitel 5.2. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

En av frågorna som ställdes i kapitel 3 var ”Men när blir en grotta för stor för att generera en 

grotta på tillräckligt kort tid?”. Den grotta som tog längst tid att generera låg på 25859,93387 

millisekunder (~25,9 sekunder). Detta är något som snabbt skulle få en spelare att tänka på 

annat. Denna grotta låg dock i den största kategorin där grottorna genererades i storleken 

10000x10000 celler, till författarens kännedom finns bara väldigt få spel som genererar stora 

kartor i ett svep, ett exempel på ett sådant spel beskrevs i kapitel 5.3. Svaret på själva frågan 

blir att grottor av denna storlek är för stor för att generera på tillräckligt kort tid, denna tid 

bestämdes till tio sekunder i kapitel 3. 

Efter att experimentet genomförts och datan sammanställts är svaret på frågan som ställs i 

följande stycke ”En annan intressant fråga var om det kommer finnas tydliga skillnader i 

hur mycket arbete processorn utför och hur mycket tid teknikerna kommer använda för de 

olika storlekarna och teknikerna.” ett nej. Detta beror på som tidigare nämnt att processorn 

alltid vill arbeta optimalt, vilket gör att ett program får all kraft som finns att tilldela 

programmet medan det är aktivt. I efterhand är det lätt att påstå att processorn givetvis alltid 

vill arbeta fullt ut, innan experimentet genomförts drogs dock inga förhastade slutsatser. 

Att besvara frågan om vad som går att generera med en acceptabel kostnad i tid och arbetskraft 

kan vara svårbesvarad. Men när den accepterade kostnaden i tid definierats till tio sekunder i 

detta arbete kan frågan besvaras med att grottor som är upp till 10 000x10 000 håller sig inom 

den bestämda tidsramen, det enda med undantaget är CA med tio generationer. DLA hamnade 

med sitt maxvärde på 9,99 sekunder, och CA med två generationer hamnade på omkring sju 

sekunder, denna teknik med detta antal generationer skulle kunna generera större grottor 

innan det blev över tio sekunders väntetid. Denna acceptans är bestämd av författaren och 

nödvändigtvis inte acceptabelt om någon annan skulle försöka återskapa detta experiment. 

Acceptansen skulle då kunna vara både högre och lägre. Det var fullt möjligt att generera 

väldigt stora världar på kort tid utan att spelaren behövde vänta långa perioder.  

Överlag är diffusionsbegränsad aggregation den bättre genereringsmetoden, men när grottor 

blir större än 10 000x10 000 verkar cellulära automater med få generationer prestera 

betydligt bättre. DLA är dock en metod som sällan används i generering av procedurellt 

genererade grottor, cellulära automater är en mycket vanligare teknik. Det skulle förmodligen 

gå att optimera båda teknikerna väldigt mycket, men om resultaten håller i sig verkar DLA 

vara tekniken som ger bäst prestanda, speciellt i from av tidsanvändning, då CA:s prestanda 

är beroende på hur många generationer som genereringen skall pågå. Det som gör DLA till en 

bra teknik att implementera eller bygga vidare på inom detta område är även att det finns 

oändliga möjligheter på vilket beteende en partikel ska ha, vad för data den ska hålla reda på 

och andra variabler som kan vara intressant för utvecklaren. I CA kan det bli lite svårare, 

speciellt om implementeringen är bunden till en viss dimension.  

Under genereringen av alla grottor har vissa val gjorts, för att göra båda teknikerna mätbara 

mot varandra behövde DLA t.ex. skapa ett liknande ”brus” som CA producerar. Även 

implementeringen hade designval som påverkade DLA. Som tidigare nämnts ”dog” inte en 

partikel om den krockade med redan utgrävd terräng, utan den kunde röra sig vidare och 

fortsätta gräva ut antalet celler den skulle gräva ut.  
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När all data samlats in syntes en trend i processoranvändningen, kärnan låg ofta och arbetade 

nära 100 %, detta beror på att en dator inte vill slösa bort processorcykler, utan det skall 

utföras mycket arbete när det går. Hur bra detta görs, beror bl.a. på operativsystem då 

schedulering av vad som är i processorn, när och hur länge bestäms av operativsystemet.  

Hypotesen som ställdes i kapitel 3 var följande ”Hypotesen är att tekniken DLA kommer ha 

en bättre prestanda än CA om DLA tekniken får röra sig i åtta riktningar istället för med 

fyra” visade sig delvis stämma. I alla fall förutom i största kategorin hade DLA bättre 

prestanda i båda fallen med antalet riktningar partiklarna kunde röra sig. I största kategorin 

blev CA bättre, vad detta beror på är svårt att avgöra. Det skulle kunna vara implementeringen 

som föredrog stora mängder data framför små mängder eller att något hände under 

genereringen av DLA grottorna. 

6.2 Diskussion 

Innan detta arbete kom in i sin implementeringsfas antogs grottorna ha en stor chans att 

kunna likna varandra mellan teknikerna, efter implementeringsfasen framgick det att 

grottorna inte har lätt att likna varandra. Det blev tydligare när grottorna blev större. Går det 

då att jämföra grottornas prestanda mot varandra? Svaret på frågan är ja, det är möjligt att få 

grottorna att likna varandra väldigt bra. För att uppnå detta ökades antalet partiklar i DLA 

som gräver ut grottan till en sådan nivå att man får ett ungefärligt liknande mönster. Detta 

fungerar dock bara om CA använder sig av tillräckligt få generationer för att inte få ”luftiga” 

grottor. 

Skulle en cell representera en pixel är storleken på hela grottan redan väldigt stor, för stor för 

att effektivt använda i ett spel. Det enda riktiga användningsområdet skulle vara om grottan 

representerade hela spelvärlden, och grottan efter genereringen skulle styckas upp i mindre 

bitar. Detta är dock något som skulle kunna bli ineffektivt, det får spelaren att vänta onödigt 

länge innan han eller hon kan börja spela. Speciellt eftersom grottan som genererades använde 

sig av tekniken CA och höll på i tio generationer. Skulle varje pixel representera en tile av 

storleken 16x16 som i spelet Pokémon (Nintendo, 1996) märker man snabbt hur stort det blir 

med 10 000 celler i både x- och y-led. 

När det kommer till prestanda gör några få millisekunder stor skillnad när tekniken skall 

användas på sämre/billigare hårdvara. Skulle vi t.ex. tänka på hårdvaran som organisationen 

one laptop per child (OLPC) använder i de bärbara datorer som de ger ut, är prestanda ett 

viktigt mått, med billigare hårdvara kommer begränsningar som gör att snabba och billiga 

algoritmer är viktigt (one laptop per child, 2005; Wikipedia, 2016b). Här blir valet ännu 

viktigare om man ska välja mellan olika tekniker, en användare ska inte behöva vänta på grund 

av en algoritm som är dåligt implementerad, algoritmen ska gärna fungera bra på billigare 

hårdvara. Detta arbete har visat att av de två teknikerna DLA och CA, är DLA den som 

presterar bäst. Om OLPC skulle uppmuntra programmering skulle DLA vara en bra algoritm 

att lära ut då den har bra prestanda när det kommer till tidsanvändning och procedurell 

generering. Detta är även viktigt för andra projekt som påminner om OLPC, både existerande 

och framtida projekt, vilka tekniker presterar optimalt på hårdvaran som är tillgänglig. 
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OLPC hjälper världens fattigaste barn att få en utbildning. För att åstadkomma detta ger OLPC 

varje barn en bärbar dator som både kostar lite och använder lite ström. Detta sätter vissa 

begränsningar på vad datorn klarar av och hur snabb den är. Skulle OLPC lära ut 

programmering, och ett av områdena som lärs ut är procedurellt genererat innehåll blir valet 

av teknik för denna typ av generering viktig. Detta blir extra viktigt då kurser är 

tidsbegränsade. Skulle CA generera ett mönster på fem minuter och DLA på två minuter blir 

DLA den teknik som är bäst lämpad att lära ut. Studenten kan generera lite över två mönster 

på samma tid som CA genererar ett, vilket ger mer tid till att lära sig hur tekniken fungerar. 

Båda dessa tekniker är relativt enkla att implementera, inga tredjeparts bibliotek behövs om 

detta görs i C++. Dessa tekniker kan användas till mer än grottgenerering, tre av dessa 

användningsområden visar nyttan dessa algoritmer har i samhället, dessa 

användningsområden är skogsbrandssimulering (Encinas, White, del Ray & Sánchez, 2007), 

brandspridningssimulering (Conti & Marconi, 2010) och trafiksimuleringar (Wolf, 1999). 

Arbetet om skogsbränder använder inte bara cellgrannar utan även vindförhållanden och 

topografi för att avgöra hur genereringen skall gå vidare. Författarna kom fram till att 

simuleringarna representerade verkliga förhållanden hos skogsbränder. Wolfs (1999) arbete 

kom fram till att simuleringen kan reproducera verkliga trafikfenomen. Ett problem i arbetet 

var dock att ökningen och sänkningen av fordonens hastighet är mycket högre än i 

verkligheten. Wolfs (1999) och Encinas et al. (2007) arbete använder sig mycket av 

probabilitet för att avgöra vad som skall hända i nästkommande generationer. Detta arbete 

använder sig begränsat av probabilitet.  

DLA använder C++-funktionen rand() för att slumpa partiklarnas rörelser och avgöra var en 

partikel skall skapas i rutnätet, något som upptäcktes i de större grottorna var att rand() 

föredrog små tal framför stora tal. CA använder inställningsfiler för att ställa in de regler som 

bestämmer vad som skall hända nästkommande generationer. Enda gången probabiliteten 

kan ha en påverkan i denna artefakt är under generation noll då slumptalsfunktionen rand() 

används för att bestämma om en cell är levande eller död.  

En fördel med att ha bättre kontroll över probabiliteten är att det ger utvecklaren ytterligare 

kontroll över genereringen. Encinas et al (2007). arbetet använde bland annat vindhastighet 

och vindriktning för att avgöra hur skogsbranden sprider sig, där matematiska formler 

används för att bestämma probabiliteten för att t.ex. vinden byter riktning eller ökar i 

hastighet. I Wolfs (1999) arbete påverkade probabiliteten hur hastigheten sjunker men även 

andra variabler påverkades. Probabiliteten bestämdes med flertal olika matematiska formler 

beroende på variabel, komplexiteten i dessa program blir mycket högre än komplexiteten i 

detta arbete då flera olika inställningar kan göras i de två arbetena som nämnts här. Men detta 

ger inspiration till framtida arbeten som kan göras, eftersom det visar hur mångsidig cellulär 

automata är. 

I arbetena Fraktal och agentbaserad grottgenerering (Johansson, 2016) och Procedurellt 

genererade provinskartor för strategispel: En jämförelse mellan Voronoidiagram och 

Cellular Automata (Andersson, 2013) kunde vi se att frågor som berör procedurellt genererat 

innehåll både är aktuellt och har varit intressant en längre tid. I Johanssons arbete lades stor 

vikt i vad andra människor tyckte om grottornas utseende än prestandan. Detta hade varit 

något som kunnat bli utforskat i detta arbete, men eftersom fokus låg på prestanda gjordes 

ingen undersökning om vad andra människor tyckte om grottorna.  



 

 55  
  

Anderssons (2013) arbete använder VD och CA för att generera provinskartor. Detta arbete 

lade bl.a. fokus på prestandan. Andersson genererade CA-kartor i nitton generationer, dessa 

kartor hade storleken 2048x2048 celler. Tidsmässigt påminner resultaten om det som fåtts 

av detta arbetes 5000x5000-grottor, även om tiden är ungefär tre sekunder längre i kartorna 

från detta arbete. Det är dock inte möjligt att helt jämföra dessa två resultat då 

implementeringarna med stor chans är olika. Det som däremot gick att se i Anderssons arbete 

var att voronoidiagram (VD) presterade bättre än cellulära automater i alla fall förutom ett, 

det hade kunnat vara intressant är att istället för att kolla på DLA och CA, att istället valt att 

utforska hur VD och CA mäter sig mot varandra i olika storlekskategorier. I arbetet av 

Andersson (2013) så visade det sig att VD genererade provinskartor med ungefär dubbla 

hastigheten. Där VD hade ett medelvärde på 1 168,83 millisekunder jämtemot CA som hade 

ett medelvärde på 2 444,67 millisekunder. Arbete går dock inte in på djupet kring prestandan 

och vad som kan ha gjort att VD presterade bättre. Det nämns att VD använder en redan 

optimal algoritm medan CA gick det inte att hitta en redan känd algoritm för att generera en 

karta. Men rapporten nämner ett antal olika användningsområden utöver grottgenerering för 

CA, dessa är MIDI-baserad datormusik (Cellular Automata Music, 2010), olika naturliga 

fenomen och generering för fysikaliska fenomen som eld, värme och lufttryck.  

I kapitel 6.1 diskuterades prestandan mellan DLA och CA och i detta arbete har DLA presterat 

bättre än CA, med undantaget för CA med få generationer. I ett arbete av Olkerud och Virke 

(2013) diskuteras ett prestandaproblem som de två författarna hade i applikationen. De kom 

fram till att CA:s prestanda beror storleken av en s.k. ”chunk”5 och hur många generationer 

som genereringen skall pågå hade stor påverkan på hur tiden det tar för CA:n att generera en 

chunk eller spelvärld. Detta är något som även varit synligt i denna rapports arbete. Även om 

enbart en chunk används i detta arbete. Man kan se i Tabell 2 att skillnaden i antalet 

generationer spelade in på tiden det tog att generera grottan. Två generationer i snitt tog 

ungefär 6,7 sekunder och tio generationer tog i snitt ungefär 25.9 sekunder att generera.  

Parallellisering är en annan intressant diskussion som berör dessa två tekniker. Skulle dessa 

två tekniker fungera lika bra, eller bättre om de blev parallelliserade? Detta var inget som 

utforskades i detta arbete, men som ett tankeexperiment är det möjligt att diskutera det i detta 

arbete. Cellulär automata tekniken kollar för stunden en cell åt gången i rutnätet, skulle detta 

parallelliseras istället skulle fler celler kunna kollas samtidigt vilket skulle kunna korta ner 

genereringstiden för grottorna. Skulle t.ex. grottorna genereras i block – se Figur 43 för ett 

exempel, varje färg representerar ett block –, dvs. man delar upp grottan i lika stora delar och 

antingen genererar ett block åt gången eller parallelliserar och genererar två eller flera block 

samtidigt; genereringen skulle gissningsvis vara lite lättare att sköta synkroniseringen för. 

Den enda gången man skulle behöva låsa listan som representerar hela grottan skulle vara när 

varje block ska kopiera sitt block till listan.  

När det kommer till diffusionsbegränsad aggregation skulle parallellisering vara aningen mer 

problematiskt. Främst för att det snabbt och enkelt måste gå att kolla hur många block som 

grävts ut i hela grottan för varje partikel. Partiklarna i detta arbete använder en gemensam 

lista för grottan. Detta gör att synkronisering skulle vara ett problem när flera partiklar vill 

skriva till listan samtidigt. Skulle varje partikel ha en egen lista som sedan kopieras till 

huvudkartan skulle det bli väldigt minneskrävande i större grottor, t.ex. en grotta som är 

                                                        
5 En chunk är en del av spelvärlden, se Figur 43 för ett exempel på en spelvärld med 4 chunks. Olkerud 
och Virke använder ordet ”chunk” medan denna rapport valt ordet block. Flera block behöver inte ha 
samma storlek. 
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5000x5000 celler stor tar upp 100 000 000 byte (800 MB) skulle tio partiklar användas som 

alla höll en egen version av listan skulle detta ta upp 8 GB, detta blir inte hållbart i längden. 

Detta tyder på att algoritmerna CA och DLA inte är lika parallelliseringsbara.  

 

Figur 43 Grotta uppdelad i fyra block, färgerna betyder inget, de illustrerar 
enbart de olika blocken. 

En annan intressant diskussion är hur mycket de båda algoritmerna kan modifieras för att 

variera resultatet. Det finns 256 grundläggande regelverk för CA, där ett par av dem är 

spegelbilder (Weisstein, u.å.). Det finns alltså väldigt mycket variation om någon av dessa 

regelverk skulle intressera utvecklaren. Utöver dessa regelverk kan utvecklaren implementera 

egna regelverk som genererar nivåkartor, detta tillåter utvecklaren att generera kartor som är 

unika för spelet. 

För DLA försvinner mycket av möjligheterna att variera algoritmen eftersom rörelserna är 

slumpade. Att ändra reglerna för hur DLA normalt fungerar är ett sätt man kan variera 

algoritmen på. Normalt skall en partikel till slut fastna i en utvecklad punkt, men istället kan 

man göra som detta arbete gjort. När en partikel når redan öppen (utvecklad) terräng kan 

partikeln fortsätta gräva ut nya gångar. Detta gör att man har stor chans att få både öppna 

områden och små gångar. Skulle partiklarna alltid fastna då de möter öppen terräng skulle 

chansen vara stor att det bara genereras små gångar. En annan variant skulle vara att nästa 

steg en partikel tar inte får vara den motsatta riktningen, detta skulle göra att partiklar inte 

står och trampar i samma spår. 

Vad skulle hända om partikelantalet ändrades, hur påverkar det genereringen? I detta arbete 

skulle grottor som genererats med en enskild partikel riskera att producera grottor som 

antingen inte blir minneseffektiva eller tar lång tid att generera. DLA i detta arbete måste få 

veta hur många celler som skall grävas ut i hela grottan, om ett lågt värde används kommer få 

celler grävas ut och antalet celler spelaren kan röra sig på skulle bli liten. I den största 

kategorin skulle t.ex. 1/20 av alla celler i grottan vara 5 000 000 celler, skulle dessa grävas ut 

kommer 95 000 000 celler förbli väggar. Det är ineffektivt att använda så mycket minne för 

den lilla spelyta som spelaren har tillgång till.  

Det är givetvis möjligt att gräva ut alla 100 000 000 celler i grottan, men med en ensam 

partikel skulle tiden bli orealistiskt (och okänt) lång. I den största grottan skapades en stor 
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mängd partiklar i detta arbete, närmare bestämt 25 000 000 partiklar. Detta värde räknades 

ut genom att ta antalet celler i grottan och dividera detta med fyra. Detta gjorde det möjligt att 

få bruset som eftersöktes. Hur skulle grottorna påverkas om t.ex. 2 500 000 partiklar 

användes istället eller ännu färre? Om inga andra inställningar ändras i den största kategorin 

så skulle den största skillnaden vara att grottorna inte blir lika brusiga utan mer väggar skulle 

finnas kvar. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut i andra kategorier när för få partiklar 

används kan ses i Appendix D - Figur 4. Grottorna skulle alltså bli mindre brusiga, hur mycket 

mindre brusiga beror helt på antalet partiklar, när värdet blir tillräckligt lågt försvinner bruset 

helt.  

Påverkan av att t.ex. istället använda 1/5 av storleken för att bestämma partikelantalet kan 

skapa problem med resultaten då färre antal partiklar måste itereras igenom vilket påverkar 

hur lång tid genereringen kan ta. Det är därför viktigt att i början av en kategori hitta ett bra 

värde för hur många partiklar som skall skapas. Normalt sätt beter sig algoritmerna väldigt 

olika, ett exempel på hur DLA kan bete sig när mål-utseendet för grottorna inte försöker vara 

så neutralt som möjligt är synligt i Appendix D - Figur 1. I Figur 1 används en partikel vilket 

inte alltid genererar den typ av grottor man är ute efter. Beroende på spel kan det vara 

intressant att använda ett par partiklar för att skapa s.k. ”hemliga rum” på kartan som spelaren 

kan försöka hitta. Det skulle inte vara möjligt med endast en partikel, förutsatt att inte ev. 

efterarbete sätter upp en dold dörr som avgränsar en del av grottan. CA håller normalt på ett 

par generationer, beroende på hur mjuk och öppen grottan skall vara. Det är betydligt svårare 

att få grottor som är uppdelade då cellernas tillstånd slumpas i början, skulle för få celler bli 

levande finns risken att hela rutnätet fylls med väggar, blir för många levande finns risken att 

hela rutnätet fylls med öppen terräng. Detta är något som kan påverka resultatet då grottorna 

mellan teknikerna anpassats så de liknar varandra i så stor grad som möjligt.  

Att kunna återupprepa studien är viktigt inom all forskning, detta arbete går att upprepa med 

hjälp av källkoden som finns tillgänglig offentligt på författarens Bitbucket (Wahlman, 2016), 

dessvärre använder sig inte författaren av något specificerat frö för slumpfunktionen i C++, 

utan endast tiden när programmet startar används som frö. Avsaknaden av frö gör att det är 

svårt att vid en återupprepning få identiska grottor som detta arbete genererat fram. Det som 

gör att det fortfarande delvis går att återupprepa studien utöver källkoden är att alla 

inställningar DLA använder beroende på storlek finns tillgängliga. Även CA har 

inställningarna tillgängliga. En svaghet i detta arbete är avsaknaden av möjligheten att 

använda ett frö för genereringen, ett frö skulle göra det möjligt att återskapa grottorna som 

genererades i detta arbete. En styrka i arbetet är antalet grottor som genererats, med 20 000 

genererade grottor är resultat trovärdigt, trovärdigheten ökar genom att generera fler grottor, 

och trovärdigheten sjunker om färre grottor genereras. 

6.3 Framtida arbete 

Ett framtida arbete som skulle kunna göras är att byta ut processoranvändningen och mäta 

minnesanvändningen istället. Det skulle gissningsvis vara mer intressant att se hur 

algoritmerna nyttjar datorns minne. Hur mycket minne använder t.ex. CA och DLA när de 

genererar grottor i olika storlekar. Frågor man kan ställa skulle kunna vara om det är ungefär 

lika mycket, är det något som går att optimera för att få antingen skillnaden att bli försumbar 

eller om någon av teknikerna får ett övertag.  
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Ett tillägg till detta arbete skulle kunna vara att mäta grottornas tillgänglighet, hur mycket av 

grottan går att nå från en slumpad vald punkt. Skulle tillgängligheten vara för låg skulle extra 

gångar kunna grävas ut, eller området täppas igen. 

Som nämndes kort i slutet av kapitel 6.2 är ett annat framtida arbete att utforska hur 

voronoidiagram och cellulära automater mäter sig mot varandra i olika storlekskategorier. Det 

hade kanske även varit lättare att få snarlika grottor eller kartor. 

Ett annat arbete skulle kunna vara att jämföra dessa tekniker på s.k. kreditkortsdatorer, t.ex. 

Raspberry Pi eller Arduino då bra prestanda blir ännu viktigare än hos vanliga PC-datorer. 

Alternativt på mobiltelefoner av olika modeller och/eller operativsystem för att se hur dessa 

hanterar algoritmerna.  

En viktig del i detta arbete har varit slumptalsgenerering som bestämt bl.a. åt vilket håll 

partiklarna i DLA ska gå eller om en cell ska börja som levande eller död i CA. Något som skulle 

kunna undersökas är slumptalsgenereringen och hur den påverkar genereringen. Beroende på 

språk kan olika verktyg för slumptalsgenerering finnas. I C++ finns t.ex. rand, random_device 

och mt19937. Rand() är en pseudo-slumpad nummergenerator, random_device genererar 

heltal som är jämt distribuerade och mt19937 använder sig av Mersenne Twister algoritmen 

som producerar slumptal av hög kvalité. Att testa hur dessa påverkar både DLA och CA skulle 

kunna vara ett intressant område att titta vidare på. 

Det skulle också vara intressant att titta på hur CA och DLA kan användas inom stadstillväxt, 

detta arbete skulle kunna titta på hur olika regelverk för CA påverkar stadstillväxten. Hur 

skulle DLA fungera inom stadstillväxt? Inspiration för detta arbete skulle kunna komma från 

ett arbete av Lahti (Lahti, 2008) som tittar på just stadstillväxt. Lahti skriver i sitt 

sammandrag följande: 

“[---] Cellular automata has been shown successful in capturing complexity 

with simple rules. However, there are many uncertainties with the technique 

and more research is required for adapting it better to an urban context. One 

of the most important parts in making CA more realistic is to find the transition 

rules which represent the real pushing and pulling forces. [---]” 

(Lahti 2008, s. 5) 

I arbetet av Olkerud och Virkes (2013) förslogs brus som ett alternativ till hur bruset CA börjar 

med i generation noll kunde genereras istället för att slumpa med t.ex. rand() funktionen. Det 

var inget deras eller detta arbete tittade på så det skulle vara intressant att i ett framtida arbete 

undersöka hur bra brus lämpar sig för hel eller delvis bangenerering. Hur påverkar olika 

brusalgoritmer grottornas utseende, är det någon stor skillnad i den slutgiltiga grottan? 

Fördelen med att det finns en bra mängd med olika brusalgoritmer är att det går att undersöka 

hur just bruset påverkar resultatet även om reglerna för CA inte ändras.  

Vad skulle olika testspelare tycka var mer estetiskt? Cellulära automata eller 

diffusionsbegränsad aggregation? En studie som skulle kunna genomföras skulle kunna 

innefatta en enkät som testspelare får besvara efter dem spelat ett antal spelkartor som 

genererats med hjälp av dessa två tekniker. Där studien undersöker vilka grottor som spelarna 

uppfattar som mer estetiska. Ytterligare en möjlighet är att undersöka om teknikerna skapar 

grottor som täcker upp lika stora öppna ytor, eller om den ena kommer utnyttja storleken för 

att skapa mer platser spelaren kan vara på.  
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En studie som kan göras tillsammans med denna är att titta på om tiden ökar linjärt med 

storleken. I detta arbete ökar tiden inte linjärt med antalet generationer, tittar man på t.ex. 

största kategorin så tog 2 generationer i snitt ungefär 6,5 sekunder att bli färdig medan 10 

generationer i snitt tog ungefär 22,9 sekunder. En linjär ökning hade varit om 10 generationer 

i snitt hade tagit ungefär 32,5 sekunder. Men orsaken till detta är okänd, det skulle kunna bero 

på att algoritmen inte är implementerad på ett bra sätt eller att något hände under 

genereringen som fick den att ta längre tid. Detta ger möjlighet för mer forskning, är det ett 

naturligt beteende hos CA eller var det koden som inte fungerade så bra som den kunnat? 

I föregående kapitel diskuterades andra användningsområden för både CA och DLA, så det 

finns utrymme att utforska mer användningsområden. Något som skulle vara intressant som 

är kopplat till programmering och främst till spel är hur bra dessa två tekniker lämpar sig för 

att generera t.ex. texturer för miljöer i spel. Kan teknikerna generera t.ex. grästexturer eller 

berg som ser realistiska ut? Hur realistiska tycker testpersoner att texturerna är om de får 

jämföra dem mot texturer som är skapade av en grafiker. Är det möjligt att generera mer än 

texturer, t.ex. hur lava beter sig när det ligger i en vulkan och puttrar eller när det rinner bort 

från vulkanen? Går det att simulera lava som det beter sig i verkligheten procedurellt med CA 

och/eller DLA? Skogsbränder var ett användningsområde som visade resultat som ansågs vara 

realistiska, översätts detta bra mot hur lava beter sig, eller kanske vädersystem? 

I förra kapitlet nämndes kort att CA använts för att simulera trafikfenomen som med undantag 

för ökning och sänkning av hastigheterna fordonen rörde sig i gav realistiska resultat. Hur 

skulle CA fungera för att simulera t.ex. utrymning av en byggnad, skulle det vara möjligt att 

med CA simulera verkliga förhållanden? Ett sådant arbete skulle fylla en funktion både i spel 

och i verkligheten. I ett spel skulle det kunna representera vägen från punkt A till punkt B som 

ett monster rör sig vilket skulle kunna ge mer realistiska rörelser istället för att använda sig av 

förutbestämda waypoints som monstret rör sig mellan. Samhällsnyttan skulle vara att det är 

möjligt att testa om det finns flaskhalsar i byggnader som måste kunna utrymmas snabbt och 

då kan dessa brister hittas innan något händer på riktigt som skapar problem för människor 

som försöker komma ut. Skulle DLA kunna användas för att göra samma simuleringar, skulle 

denna algoritm vara bättre lämpad för detta eller skulle det inte fungera alls? En algoritm som 

påminner om CA är voronoidiagram. Skulle denna algoritm klara av att skapa realistiska 

simuleringar för skogsbränder och/eller trafikfenomen? Lämpar sig DLA eller 

voronoidiagram två bättre till denna typ av simuleringar? Finns det något fenomen som 

voronoidiagram algoritmen gör bättre än CA? 

I det här arbetet har teknikerna anpassats för att skapa grottor som liknar varandra, i normala 

fall beter sig algoritmerna annorlunda, DLA har en tendens att skapa grottor som påminner 

om fraktaler medan CA skapar grottor som beroende på generations antal och regler påminner 

om brus. Ett arbete skulle kunna kolla på hur de olika algoritmerna skiljer sig då mål-

utseendet på grottorna inte är neutralt, då denna mer eller mindre påtvingade neutralitet kan 

påverka resultat.  
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 Teknikgalleri 

I detta kapitel kommer ett par namngivna och icke-namngivna algoritmer presenteras, syftet 

med detta underkapitel är att ge läsaren en idé om vad andra tekniker kan producera. Olika 

spel använder olika tekniker för att generera grottor. Det är inte alltid de använder specifika 

eller namngivna tekniker utan utvecklarna kan ha ändrat algoritmerna för att få mer unika 

resultat för sitt spel eller skrivit en ny algoritm som inte har ett namn. I dessa fall finns många 

gånger ingen information tillgänglig om vilken algoritm som används eller hur den ser ut. Är 

tekniken okänd kommer ett exempelspel användas för att visa tekniken. Teknikerna kommer 

inte beskrivas ingående. 

 

Figur 1 En abstrakt grotta (efter RogueBasin, 2015). 

Abstrakta grottor (AG) ger en känsla av att grottan är utgrävd och inte naturlig. Jämför man 

denna typ av grotta med t.ex. CA grottan som syns i Figur 7, har grottan genererad med CA 

tekniken en mer naturlig form, den känns inte utgrävd.  

 

Figur 2 En “winding ways” grotta (efter RogueBasin, 2012b). 

Denna typ av grottor påminner om de grottor turister får vandra runt i. Det är svårt att gå vilse 

i dem då det bara finns ett fåtal eller inga utstickande gångar man kan gå in i. Dessa är inte 

jätte intressanta i ett spel. Denna typ av grotta må ha en naturlig form men den ger inget 

intryck av spänning. Grottorna som tekniken genererar påminner även om gruvor som går 

djupt in berg.  
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Figur 3 En grotta genererad med tekniken Binary Space Partition(BSP) (efter 
RogueBasin, 2012c). 

BSP grottor ger ett intryck av att någon eller något aktivt grävt ut rummen och gångarna. De 

ser väldigt onaturliga ut. Tekniken påminner lite om AG på grund av att både gångar och 

rummen har en “designad” känsla. Rummen har raka väggar och gångarna är raka. 

 

Figur 4 Redigerad bild på en grotta från spelet Brogue (Walker, 2009). 

Walker berättar vilka mål han hade med bangenereringen för spelet Brouge i en intervju med 

RockPaperShotgun: 

Primarily, my goal was that the dungeon should feel concrete and exciting — 

not just a flat substrate for monsters and items, but a living and atmospheric 

place to explore, filled with useful information and tactical significance. 

Indiana Jones is a good template: a lone adventurer in a hostile place, guided 

by torchlight, searching for clues, hunting for treasure, surviving by his wits, 

never knowing when some infernal machinery will activate and cause the floor 

to collapse, or flesh-eating rats to burst out of the walls, or water to flood the 

area. I want it to have a hand-designed quality that is revealed in stages as you 

discover that a hidden lever opens a twisty worm-filled passage to a key that 

unlocks a vault of hidden artifacts. Procedurally generated levels will probably 



 

 III  
 

never quite close the gap with hand-crafted levels designed by experts, but I 

want to push it as close to that standard as I can — including for selfish reasons, 

so that I can explore fresh levels and be surprised by its secrets like any other 

player. 

Smith, 2015 

Grottorna som genereras i Brogue ger både intryck av naturliga formationer och områden som 

har grävts ut med verktyg. Vissa delar av grottorna påminner om CA och DLA (se Figur 9), 

medan andra delar påminner om BSP som visats ovan.  

 

Figur 5 En grotta som genererats med algoritmen “Drunkard’s Walk” (efter 
RogueBasin, 2014b). 

Denna teknik påminner om DLA, då utgrävningen sker med en eller flera “agenter” som 

slumpmässigt gräver ut grottan. Detta ger grottan en mer naturlig form, grottan ser inte ut att 

vara utgrävd.  
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 Balans i Conway’s Game of Life 

 

Figur 1 Egen skärmdump av CGoL i balans, bild 1 av 2. 

 

Figur 2 Egen skärmdump av CGoL i balans, bild 2 av 2. 
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 Cellulära Automater 

I detta appendix syns exempel på hur grottor kan se ut med olika antal generationer. I Figur 1 

till Figur 4 syns grottor som har storleken 640x480, I Figur 5 till Figur 8 syns grottor som har 

storleken 100x100. Dessa grottor har genererats med dödsgränsen tre och födelsegränsen 

fyra. I Figur 9 till Figur 11 har dödsgränsen två och födelsegränsen tre använts. 

Värt att notera är att generationsinställningen för grottan inte betyder att varje generation ser 

annorlunda ut, hamnar CA:n i balans kan det mycket väl hända att inget händer mellan 

generationerna.  

 

Figur 1 Grotta som enbart genomgått sin slumpgenerering för cellerna i 
grottan. CA tekniken har inte använts ännu. 

 

Figur 2 CA grotta som genererats i 1 generation. 
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Figur 3  CA grotta som genererats i tio generationer. 

 

Figur 4 Cellulär automat grotta som genererats i 100 generationer. 

 

Figur 5 En grotta som inte ännu använt CA tekniken. 
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Figur 6 CA grotta som genererats i 1 generationer. 

 

Figur 7 CA grotta som genererats i tio generationer. 

 

Figur 8 CA grotta som genererats i 100 generationer. 

 

Figur 9 CA grotta som genererats 1 generationer, med födelsegränsen på 3 och 
dödsgränsen på 2. 
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Figur 10 CA grotta som genererats 10 generationer, med födelsegränsen på 3 
och dödsgränsen på 2. 

 

Figur 11 CA grotta som genererats 100 generationer, med födelsegränsen på 3 
och dödsgränsen på 2. 

 

Figur 12 CA grotta från pilotstudien som beskrivs i kapitel 4.4.
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 Diffusionsbegränsad aggregation 

Grottan i Figur 1 grävdes ut av en ensam partikel. Det man kan se är en stor grottor med ett 

par mindre grottor. De mindre grottorna har uppstått p.g.a. att partikel har krockat med 

ytterkanten av grottan och då flyttas till en slumpad plats på kartan. 

 

Figur 1 En 640x480 grotta som grävts ut av en partikel, denna partikel kunde 
gräva ut upp till 76800 block, 76796 blev utgrävda.  

Nedan syns två grottor, grottan i Figur 2 genererades med färre partiklar än grottan i Figur 3. 

Detta exempel visar hur viktigt det är att anpassa antalet partiklar och ur mycket varje partikel 

kan gräva ut efter storleken av grottan.  
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Figur 2 En 640x480 grotta som grävts ut med DLA tekniken. 

I Figur 2 kunde totalt 1000 partiklar kunde vara ute samtidigt. Totalt skapades 24 partiklar. 

Dessa partiklar kunde gräva 3850 block. När genereringen var färdig var 76794 block är vita, 

resterande 230406 block är svarta. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av grottan. 

 

Figur 3 En till 640x480 grotta som grävts ut med DLA tekniken. 

I Figur 3 kunde totalt 1000 partiklar vara ute samtidigt. Totalt skapades 158 partiklar, varje 

partikel kunde gräva ut upp till 76800 block. När genereringen var klar var 76803 block vita, 

resterande 230397 block är svarta. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av grottan. 
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Figur 4 En 640x480 grotta med 1557 skapade partiklar. 

Figur 4 visar en grotta där 1557 partiklar har skapats under genereringens gång. Som man ser 

är det många ”prickar” på bilden, om detta är något man är ute efter eller inte beror helt på 

vad man kan göra i ett spel som använder en grotta som denna.  

 

Figur 5 Denna grotta genererades under pilottestet som beskrivs i 4.4.
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 Pilotstudie 

 

Figur 1 Excelbladet för pilotstudien
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 Analysens kartor 

 

Figur 1 Cellulära automater grottan som syns i Figur 25 i kapitel 5.1. 
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Figur 2 Diffusionsbegränsad aggregations-grottan som syns i Figur 24 i kapitel 
5.1. 


