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Abstrakt
Ett spels karta är begränsande i det att när man valt en viss storlek kan man 
inte gå utanför den ramen utan att göra relativt resurskrävande operationer. 
Denna undersökning genomfördes för att se om en trädstruktur kan användas 
som lösning att  hantera en honeycomb-struktur på ett  lämpligt  sätt  för att 
ständigt  kunna utöka  ett  spels karta.  Resultatet  visar  att  det  är  möjligt  att 
använda trädstrukturen relativt bra till växande kartor men att det inte är att 
rekommendera till  spel,  eftersom strukturen i  sig är en omväg. I samband 
med denna karta skapades en slumpmässig path-generator som skulle kunna 
användas till att generellt skapa slumpmässiga kartor i spel. För att se vad för 
svårigheter  man  stöter  på  när  man  utvecklar  en  slumpad  map-generator, 
vilket visade sig vara svårt i och med att man hittade många specialfall.

Nyckelord:  Honeycomb,  random path generation,  random map generation, 
trädstruktur, växande karta, spel.
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Förord
Själv har jag alltid uppskattat spelutvecklare som gjort det där lilla extra för 
att ge spelaren en bättre spelupplevelse. Ett sätt att göra detta på är att kasta 
in spelaren i en miljö som alltid är annorlunda varje gång man spelar. Det är 
få som faktiskt använder en slumpmässig map-generator och jag blev 
fundersam på hur svårt det var att göra en själv. Jag måste säga att det var 
mycket svårare än jag trodde. När man väl hade lyckats komma förbi alla 
specialfallen kom man förstås på lösningen som man skulle tänkt på från 
början. Det är dock på grund av resan dit som jag har lärt mig så mycket som 
jag gjorde. Jag vill därför tacka min handledare Martin Blomberg för hans 
stöd och för att han gav mig detta projekt.
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1 Introduktion 
Spelutvecklare använder sig sällan utav slumpmässigt genererade världar nu 
för tiden, vilket är synd då detta är ett bra sätt att hålla spel vid liv på. Av 
denna  anledning  undersöks  vad  man  kan  stöta  på  för  problem  då  man 
utvecklar en sådan generator. Ett sätt att hantera ett hexagon mönster med en 
lämplig struktur för att få en karta att växa utan begränsningar kommer också 
att undersökas.

1.1 Inledning
I  dag  används  många  tekniker  för  att  hålla  spel  ”levande”  så  länge  som 
möjligt.  Detta  kan  göras  med  hjälp  av  till  exempelvis  ”achivements”, 
schemalagda uppdateringar med nytt innehåll, möjligheten att låta användare 
göra egna scripts, etc. Oftast använder man en kombination av dessa tekniker 
för att se till att de flesta användare fortsätter att spela ens spel. En teknik 
som man inte sett mycket utav på de senaste åren är slumpmässigt genererade 
spelvärldar. Denna teknik används bland annat i ”Heroes of Might and Magic 
3” och i det nya spelet ”Diablo 3”. Tekniken lämpar sig såklart inte för alla 
spel och den ser aldrig likadan ut, men den borde förekomma oftare. 

Under tiden som ett pusselspel utvecklades skapades en generell lösning av 
vad som skulle kunna vara ett första steg för generationen av kartor, nämligen 
en slumpmässig generering utav kartans vägar. I detta pusselspel är kartan 
ständigt växande och består utav hexagoner. Vi kommer därför att behöva 
hantera ett ”honeycomb” mönster med hjälp av någon lämplig struktur som 
stödjer att kartan kan växa obehindrat.

1.2 Tidigare forskning
Tillgången på tidigare forskning rörande någon passande honeycomb-struktur 
och slumpmässiga path-generatorer har varit begränsad. Phillip L. Emerson 
(1986) beskrev ett sätt att hantera en honeycomb-struktur på. Den bygger på 
dela upp hexagonerna i olika skikt, likt en trästam. Problemet är att den är 
gjord  för  en  karta  med  fast  storlek,  alltså  inte  för  växande  kartor  som 
projektet  avser  att  använda.  Angående  forskning  om  slumpmässiga  path-
generatorer  hittades egentligen bara ett  antal  labyrintalgoritmer (Walter  D. 
Pullen,  2011), men dessa algoritmer skulle generera allt  för många  vägar 
vilket inte var avsikten i detta fall.
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1.3 Problemformulering
På grund av att alla spel har olika uppbyggnad, mål och regler är det inte 
möjligt att göra en generell lösning för hela generationen av den slumpade 
kartan. Vad de flesta spel dock har gemensamt är det att de har vägar som 
beskriver var man får röra sig eller vart man inte får röra sig på kartan, vilket 
man nu föredrar. Utgångspunkten är att kartan i sig ska bestå av hexagoner 
och den ska kunna växa utan begränsingar. Problemet är alltså att hantera en 
metod att lagra honeycomb-data på och skapa slumpmässiga vägar genom 
strukturen på ett generellt sätt.

1.4 Syfte och frågeställning
Syftet är att skapa en generell algoritm för att generera slumpmässiga vägar 
på en karta och undersöka de problem och svårigheter som kan finnas med 
detta. Dessutom är syftet att få insikt i  varför det inte används oftare utav 
spelutvecklare. En metod för hur man kan hantera en ständigt växande karta 
av  hexagoner  med  en  trädstruktur  beskrivs  också  då  ett  av  målen  för 
algoritmen är att den ska vara generell, vilket trädstrukturen bör tvinga den 
till  att  bli.  Algoritmen  är  tänkt  att  kunna användas  till  flera  spel  och bör 
därför  även  vara  enkel  att  modifiera.  För  att  mäta  hur  enkel  den  är  att 
modifiera beräknas ett approximativt antal platser i koden man skulle behöva 
ändra på för att ge algoritmen ett nytt mål.
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2 Teori

Figur 2.1: Honeycomb-mönster till vänster och hur mönstret kan placeras i ett vanligt grid 
för kvadrater till höger. 

Skillnaden mellan ett rutmönster och ett honeycomb mönster är egentligen 
inte stor. Man använder oftast en ”grid” för att beskriva en karta, vilket består 
av en två dimensionell array. Då man använder ett rutmönster får man en bild 
av det väldigt naturligt.  Honeycomb-mönstret kan dock sättas in i en grid-
struktur genom att man förflyttar varannan rad hexagoner ett halvt steg till 
höger eller vänster, som man kan se på figur 2.1. Detta är ett vanligt sätt att 
hantera ett honeycomb-mönster på. Ett av kraven på kartan för detta projekt 
var dock att den ständigt ska kunna växa utan några gränser, vilket gör grid-
strukturen otymplig att använda.

Ska man göra en växande karta är det viktigt att den ska kunna bli större i  
vilken  riktning  som helst  utan  att  skapa  allt  för  många  onödiga  (tomma) 
noder på kartan (en nod kan beskrivas som en plats på en karta, i detta fall är 
varje hexagon en nod). För att åstadkomma att kartan ska kunna växa på ett 
kontrollerat sätt och utan gränser används en trädstruktur. I till exempelvis en 
rotad trädstruktur vet varje nod om sin förälder och sina barn. Ett annat sätt 
att  se på detta är att  varje nod vet om ett  antal  noder som den har någon 
koppling till. Denna koppling får i detta fall vara vilka andra noder en nod har 
omkring  sig.  Vilket  då  innebär  att  varje  nod  kommer  att  känna  till  sina 
grannar (de noder som den har runt omkring sig) och dessa grannar kommer i 
sin  tur  att  känna till  sina  grannar,  etc.  Genom trädstrukturen  kan man då 
utöka kartan hur man vill och det blir enbart tomma noder vid kanterna av 
kartan. Problemet som denna struktur har med sig är att man får det svårare 
att kunna peka ut en nod vart som helst på kartan, då man egentligen bara 
känner till grannarna för varje nod. Lösningen för detta är att använda sig av 
en pathfinding algoritm för att hitta noden man efterfrågar, det är därför inte 
allt för omständigt. Trädstrukturen bör alltså vara en tämligen bra struktur för 
att få en karta att kunna växa obehindrat. Trädstrukturen är också antagligen 
det minsta möjliga sättet att placera ut noder på, eftersom det minsta man bör 
veta om en nod är vilka andra noder man kan ta sig till ifrån denna. Vilket 
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betyder att path-generatorn lär bli generell, då den utvecklas till att fungera på 
en karta vars struktur ger den minimalt med information.

Vid generering av labyrinter används två olika utgångspunkter för att slumpa 
fram vägar på. Antingen börjar man på en helt blockerad karta och sätter ut 
vägar man får gå på, eller börjar man på en helt ”tom” karta och sätter ut 
blockader där man inte får gå. Vilket av dessa två alternativ som man väljer 
att  använda beror  på kartan  man  avser  att  skapa.  En helt  blockerad  karta 
lämpar sig bäst till då man inte vill att kartan ska ha öppna ytor, medans en 
helt ”tom” karta lämpar sig bäst till då man vill ha öppna ytor. Detta beror på 
hur mycket som behöver genereras för att kartan ska få öppna ytor eller inte. 
Spelet  i  detta  projekt  är  tänkt  att  inte  ge  spelaren  allt  för  många 
valmöjligheter i vart man får röra sig, vilket innebär att vi inte vill ha öppna 
ytor. I detta fallet är det därför mest logiskt att utgå ifrån en helt blockerad 
karta.
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3 Metod
Kapitlet beskriver hur man kan gå till väga för att hitta specialfallen för path-
generatorn  och  kartans  tillväxt.  Det  beskriver  även  några  problem  och 
specialfall som man kan stöta på och hur man kan lösa dessa.

3.1 Genomförande
Kartan och dess vägar kommer att byggas ut genom att slumpmässigt låta en 
spelare vandra runt på kartan och utöka kartan så att han aldrig ser kanten. 
Specialfallen för kartan hittas då med hjälp av slumpen. Detta fungerar för att 
både se till att kartan växer korrekt och för att path-generatorn ska fungera 
vid olika omständigheter. 

Algoritmen som ska generera vägarna får till en början med bara ett villkor. 
Detta villkor är att vägen ska hitta ut till kanten av kartan. När detta anses 
fungera läggs ett ytterligare villkor till för att se vart man behöver förändra i 
algoritmen för att generatorn ska ge ett önskvärt resultat (då villkoren beror 
på ens spel). Detta villkor kommer vara att nya vägar inte får göras på noder 
spelaren  redan  sett,  då  detta  kan  vara  ett  intressant  villkor  i  en  ständigt 
växande  värld.  När  spelaren  går  sin  slumpmässiga  väg  kommer  han  att 
markera  noder  runt  om  sig  som  sedda.  Implementationen  av  det  andra 
villkoret  kommer  förhoppningsvis  att  ta  bort  eventuella  fel  som  inte 
inträffade med bara det första villkoret, då detta var ett simpelt sådant. Det 
kanske till och med gör algoritmen enklare att modifiera. Villkoren i sig är 
bara exempel för att testa algoritmen, det är meningen att de ska bytas ut till  
villkor som får algoritmen att ge ett resultat som är godtyckligt för spelet i 
fråga.

3.2 Problemen på vägen
Beskrivning av de största  problemen och specialfallen  som hittades  under 
utvecklingen  av  kartans  honeycomb-struktur  och  path-generatorn,  samt 
lösningsförslag på dessa.

3.2.1 Honeycomb-strukturen

Problemet  som man först  ställs  inför  är  hur man ska lägga till  nya  noder 
korrekt i trädstrukturen och hur man ska rita ut noderna på rätt plats.  Båda 
problemen löstes genom att låta noderna lägga till nya själva. Alla noder har 
en funktion som lägger till en ny nod på en av sina kanter. När en nod skapar 
en ny nod räknar den ut den nyas position utifrån sin egen. Detta gör det 
enkelt under utritningen av noderna, då man bara behöver göra en ”breadth 
first search”, likt den Knuth (1997) beskrivit, och rita ut alla noder man stöter 
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på. Efter att man har lagt till den nya noden som granne måste man försöka 
hitta  gemensamma  grannar  till  den  nya  noden.  Detta  kan  göras  med  en 
rekursiv funktion som försöker  gå runt  den nya  noden åt  både höger och 
vänster för att koppla samman de eventuella grannar som hittas. Funktionen 
ser då till att den nya noden får alla grannar som den ska ha, vilket är viktigt 
för att trädstrukturen ska fungera. Det enda som funktionen inte lyckas med 
är att hitta grannar till ”donut-scenariot”,  vad detta innebär förklaras längre 
fram.

Problemet  som  kvarstår  är  vilket  sätt  som  man  nu  ska  utöka  kartan  på. 
Problemet  ligger  i  att  vara effektiv  när  man låter  kartan växa.  Vi  vill  till 
exempel  undvika att  utöka kartan i  alla  riktningar  eftersom det  lägger  till 
onödigt många noder, då vi egentligen bara behövt utöka kartan i en riktning 
för att  spelaren ska hålla sig på kartan och inte kunna se utanför den. En 
lösning är att utöka hela kartan i samma riktning som spelaren förflyttar sig, 
vilket  visas i  figur  3.1.  Det är  en väldigt  simpel  lösning där  man går till 
kanten i den riktning man ska utöka kartan åt. Väl vid kanten följer man sidan 
(eller sidorna ifall detta är ett hörn) och lägger till nya noder i riktingen man 
ska utöka kartan åt. Nya noder läggs till fram till dess att det redan finns en 
nod  i  den  riktningen  eller  då  sidan  tagit  slut.  Detta  gör  att  kartan  alltid 
kommer  att  ha  en  form likt  en  stor  hexagon  eller  en  utdragen  hexagon. 
Kartans  form  beror  på  att  noderna  är  hexagoner  och  skulle  ha  blivit  en 
rektangel ifall man använt kvadrater, etc. 

Figur 3.1: Honeycomb-mönster som visar en lösning på hur man kan utöka kartan på ett 
simpelt och relativt smidigt sätt. Pilarna visar åt vilken riktning som spelaren rör sig och  
därmed åt vilken rikting som kartan ska utökas, de noder med samma färg visar resultatet av 
denna  utökning. De vita noderna visar hur kartan såg ut från början och arean som en spelare 
kan se runt om sig själv. De blå kryssen visar vilka noder som är ”onödiga”.
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Lösningen som visas i figur 3.1 lägger dock till ”onödiga” noder (noder som 
egentligen inte behövs läggas till då spelaren inte kan se dem). Detta inträffar 
i vissa fall då man lägger till noder i en ny riktning. Dessa ”onödiga” noder är 
dock  viktiga  då  det  uppstår  ett  problem  ifall  man  inte  lägger  till  dem, 
nämligen  vad  som  hädanefter  kommer  kallas  donut-scenariot.  Donut-
scenariot innebär att man skapar ett hål i trädstrukturen genom att spelaren 
går i en cirkel, se figur 3.2. Precis när cirkeln är komplett kommer man inte 
kunna hitta alla gemensamma grannar till de nya noderna, på grund av hålet i 
mitten. För trädstrukturen innebär detta att grannarna till de nya noderna är på 
andra sidan kartan. Lösingen är att gå längs med höger och vänster kanterna 
och söka efter de positioner som noderna man saknar ska ha. Detta måste 
göras mer eller mindre varje gång som man lägger till nya noder för att se 
ifall dem har en granne på andra sidan eller inte. Hålet som bildas kan skapa 
problem för  andra  delar  av  spelet,  då  man  inte  kan  se  en  direkt  skillnad 
mellan inner- och ytterkanter av kartan med trädstrukturen. Path-generatorn 
fastnade till exempelvis på grund av hålet, man kan alltså behöva fylla igen 
hålet ifall det skapar problem. I slutändan kan man alltså behöva lägga till de 
”onödiga” noderna för att inte skapa problem för andra delar av spelet. Ifall 
man ska fylla igen hålet behöver man veta vilken kant man ska fylla, för att 
inte fösöka fylla den yttre kanten och skapa en evighetsloop. För att avgöra 
vilket av de två kanterna som är insidan på donuten var den enklaste metoden 
att gå längs med de två kanterna tills man gått ett varv och fylla den kanten 
som har minst antal noder, då den bör vara den inre.

Figur 3.2: Honeycomb-mönster som visar ett exempel på hur ett ”donut-scenario” kan se ut. 
De blå hexagonerna är de nya noderna som söker längs med kanterna efter de röda 
hexagonerna enligt den gula linjen.
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3.2.2 Path-generatorn

Problemet som man först ställs inför är att komma på ett bra flöde som kan 
upprepas tills att vi blir nöjda. För att path-generatorn ska bli relativt enkel att 
förstå och modifiera är det bra om flödet är simpelt, vilket visade sig vara 
svårt.

En enkel lösning för generationen av vägarna är att använda sig av en slags 
”ledare”. Denna ledaren låter man vandra från nod till nod och mellan varje 
nod  som han  går  till  skapas  en  väg,  likt  spelet  snake  där  ledaren  skulle 
motsvaras utav ormens huvud. Vi låter ledaren fortsätta vandra fram till dess 
att  den skapat  en  väg som uppfyllt  våra villkor.  Detta  beteende repeteras 
sedan för flera ledare för att skapa ett väg-nätverk. Villkoren, antalet ledare 
och  ledarnas  start  positioner  blir  annorlunda  beroende  på  spelet,  då  detta 
avgör hur man vill att ledarna ska bete sig för att ge ett bra resultat för spelet i 
fråga.

Figur 3.3: Honeycomb-struktur med vägar, en röd och en blå, vars startpunkt visas i from av 
en lila cirkel. Pricken i slutet av den blå vägen är en ledare som är instängd utav den röda 
vägen.

Problemet som denna lösning ger är att det finns en möjlighet för ledarna att 
stänga in sig själv, antingen i en annan ledares väg eller i sin egna (se figur 
3.3). För att kringgå detta kan man se till att ledaren aldrig stänger in sig själv 
genom antingen ”backtracking”  eller  att  bränna ner  (ta  bort)  vägar  till  en 
punkt då det måste finnas lösningar. Backtracking innebär att man går bakåt 
längs med vägen man skapat tills dess att man hittar en nod med minst en 
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lösning.  Ledaren  flyttas  då  till  denna  nod  och  fortsätter  som  tidigare.  I 
exemplet illustrerat i figur 3.4 hittar man möjliga lösningar vid nod A och B, 
dessa visar sig dock vara återvändsgränder och man går därför ännu längre 
bakåt.  Detta tar en till  den röda vägen och vid nod C hittas ytterligare en 
möjlig  lösning, som visar  sig  vara en lösning på problemet.  Backtracking 
skapar dock vägar som man kanske inte vill ha kvar och man får då ta bort 
dessa i efterhand. Att bränna ner (ta bort) vägar för att ledaren inte ska stänga 
in sig själv är en annan lösning som illustreras i figur 3.5. Det innebär att man 
utifrån ledarna går baklänges och tar bort vägarna man skapat till en punkt då 
det måste finnas lösningar. I detta fall innebär det att alla vägar tas bort till 
start punkten. Detta resultat beror på vägarnas villkor, eftersom man ska hitta 
en punkt där det måste finnas lösningar för villkoren, och kan därför vara en 
smartare lösning då flera villkor används.

Figur 3.4: Illustration av hur backtracking löser problemet illustrerat i figur 3.3. De ljusblå 
vägarna visar vilka nya vägar som skapats med hjälp av backtracking.

Figur 3.5: Illustration av hur nedbränning av vägar löser problemet illustrerat i figur 3.3. De 
orangea pilarna visar i vilken ordning som vägarna tas bort.

Dessa  lösningar  bör  dock  enbart  användas  som  nödlösningar  då  de  är 
tidskrävande. Ett bättre sätt att lösa problemet är att tillåta att vägar får sätta 
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ihop sig med varandra (se figur 3.6). I verkligheten har en väg mängder med 
avfarter som bildar ett nät av vägar, detta nät gör det ofta möjligt att ta sig till 
en plats på flera olika sätt, vilket i ett spel kan ge spelaren flera möjligheter. 
Det är därför viktigt att en väg ska kunna sättas ihop med andra vägar. När en 
ledare går ihop med en annan väg tas den bort, för att istället hitta en bättre 
position för en ledare att fortsätta ifrån (ifall detta är möjligt). Anledningen 
till varför man vill hitta en bättre position att utgå ifrån är för att undvika att 
bilda en massa korsningar på samma plats. Ett sätt att hitta en slumpad bra 
plats är att man slumpar ut en korsning och slumpar ut en av dess vägar. Går 
längs med vägen och sparar noderna man går på tills att den tar slut eller tills 
man kommer fram till en korsning. När man gjort detta slumpar man ut en av 
dem noderna som sparats under vägen och gör den till en ny ledare. Det finns 
ett specialfall då alla noder blivit till korsningar, spara därför korsningen man 
började från och den sista noden man slutade vid för att kunna använda dessa 
när detta inträffar.

Figur 3.6: Illustration av hur man kan kringgå problemet illustrerat i figur 3.3 genom att 
sätta ihop vägarna med varandra. Den ljusblå vägen visar hur den blå vägen sätter ihop sig 
med den röda. Den gröna vägen visar en ny väg som utgått ifrån en annan position.

För att generera vägar med det första villkoret, att vägarna ska ta sig ut till 
kanter, är detta tillräckligt. Det inträffade dock minst lika många specialfall 
efter  att  det andra villkoret  sattes in,  att nya  vägar (ledare) inte får gå till 
synliga noder. Specialfallens orsaker var dock antingen av den mindre sorten, 
som slarvfel, eller utav extremt komplexa och ovanliga situationer. På grund 
av  att  det  är  villkoren  som orsakar  dessa  specialfall  blir  de  ointressanta, 
eftersom villkoren är olika beroende på spelet som utvecklas. I avsnitt 6.2 
beskrivs en alternativ lösning på en path-generator som blir enklare då den 
använder pathfinding-algoritmer.
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4 Resultat
Kapitlet  beskriver  resultatet  för  hur  honeycomb-strukturen  och  path-
generatorn blev. Huruvida dem lyckades uppfylla kraven som ställdes på dem 
samt vad för slutsatser som kan dras utav respektive resultat.

4.1 Honeycomb-strukturen
Trädstrukturen som användes, för att se till att kartan kan växa utan egentliga
begränsningar, fungerar att använda men kan inte rekommenderas till spel.
Trädstrukturen är i jämförelse med en vanlig gridstruktur nämligen ganska
ineffektiv och väldigt strikt i den bemärkelsen att det är svårt att ta genvägar i
strukturen, vilket är viktigt i spel då tid är den viktigaste resursen. När man
till exempel ska ta fram vilken nod man klickat på i en trädstruktur måste
man gå från nod till nod till dess att man hittat rätt, ifall man istället använt en
gridstruktur skulle man kunna räkna ut vilken nod det är matematiskt och ta
fram den direkt ur strukturen. Detta tidsproblem blir förstås mer tydligt då
kartan blir större och större, om man inte begränsar ytan som man får klicka 
på och ser till ändra ”startnoden” till en nod innanför denna yta (detta är även 
viktigt  för  utritningen).  Oavsett  vilken  nodrelaterad  operation  som  ska 
genomföras kräver att man utgår från en startnod, som exempelvis när man 
ska söka efter en nod eller då man ska rita ut kartan. Har man sett till att ha en 
startnod som ändras för utritningen av kartan, exempelvis då spelaren rör på 
sig, och begränsat ytan som ska hanteras, exempelvis genom att låta kameran 
följa spelaren, blir det  effektivare och tidskostnaden kommer ligga inom ett 
justerbart intervall som beror på hur stor den begränsande ytan är och vart 
startnoden kan befinna sig på den.

För att utöka kartan beskrevs två sätt i metoden, varav det ena sättet undvek
donut-scenariot och det andra åtgärdade det. Det snabbaste sättet visade sig 
vara det enklaste sättet, nämligen att undvika donut-scenariot. För att undvika 
donut-scenariot krävs inte mycket kod och även fast att den blir långsammare 
ju större kartan är,  blir  den lösningen som var tvungen att  åtgärda donut-
scenariot långsammare då den behöver gå igenom alla kant-noder på kartan i 
jämförelse med att bara gå igenom kant-noder längs med en eller två sidor av 
kartan.  För att åtgärda donut-scenariot behövdes relativt  mycket mer rader 
kod än den andra lösningen och det är mycket mer som kan gå fel, det är 
alltså  inte  bara  en  långsammare  lösning  utan  även  mer  tidskrävande  att 
bygga. Ska man nödvändigtvis använda sig av en trädstruktur bör man därför 
undvika donut-scenariot.
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4.2 Path-generatorn
Kraven för path-generatorn var att den skulle vara enkel att modifiera och att 
den skulle hållas generell, för att möjligtvis kunna användas för slumpmässig 
generation av andra spels kartor. Den är generell eftersom den hanterar en 
trädstruktur,  vilket  skulle  kunna anses vara minimum för att  sätta  ihop en 
karta (att en del av kartan känner till vilka andra delar den har runt omkring 
sig).  Path-generatorn lyckades  dock inte  uppfylla  kravet att  vara enkel  att 
modifiera. För att anpassa den till andra spel måste man nämligen ändra på 
ett flertal platser i koden, bara för att ge den ett annat villkor att följa. De 
plaster i koden som man måste modifiera är i generationen utav vägen, när 
man blir tvungen att bränna ner vägen (på grund av en återvändsgränd) och 
när man ska utse en ny ledare, man kan även behöva att ändra på målet. Path-
generatorn blev svår att modifiera för att det var svårt att sätta ihop villkoren 
på  ett  bra  sätt.  Ett  bra  sätt  vore  till  exempelvis  att  ha  en  funktion  som 
beskriver ifall noden är instängd eller inte och som skulle kunna användas på 
flera platser i koden. Problemet är att dessa platser skiljer sig åt i utseendet då 
vissa kontroller redan utförts och blir därför redundanta att kontrollera igen. 
Det  egentliga  felet  till  att  en  sådan  funktion  skulle  utföra  redundanta 
kontroller  ligger   antagligen  i  algoritmen  eller  utförandet  av  algoritmen, 
vilket då är den egentliga anledningen till att path-generatorn inte blev enkel 
att modifiera.

Flödet för path-generatorns algoritm kan beskrivas i följande steg:
1. Lägg till de första ledarna.
2. Få alla ledare att gå till slumpmässiga närliggande noder (men inte dit 

det redan finns en väg), till dess att dem antingen uppnått villkoren 
eller satts ihop med någon annan väg.

3. Kolla ifall vi är nöjda, och om så är fallet avslutar vi här.
4. Slumpa fram en nod från en väg (med hyfsat bra ledarpotential) och 

lägg till den som en ny ledare.
5. Gå tillbaka till punkt 2 (upprepa).

Detta är en simpel version av det hela, men den är betydligt lättare att förstå 
hur den är tänkt  att  fungera.  Koden för att  genomföra detta flödet  är  mer 
avancerat än vad man kan tro och villkoren kan göra implementationen svår. 
Algoritmen kan i värsta fall bli tvungen att bränna ner vägar på grund av att 
villkoren kan orsaka en ledare att fastna. Nedbränningen är något man bör 
undvika då den är kontraproduktiv i det att den tar bort vägar, men den är 
viktig att ha som en nödlösning.
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Här är den fulla pseudo koden för flödet:

1) Lägg till de första ledarna
2) Upprepa följande för alla ledare tills dem antingen har uppfyllt alla 

villkoren eller satts ihop med en annan väg:
a) Se ifall ledaren är vid en kant

i) Om detta är sant: Gå till nästa ledare
b) Slumpa en ny nod (ett håll) för ledaren att gå åt
c) Se ifall den är synlig

i) Om sant: gå tillbaka till punkt b)
d) Se ifall den nya noden redan har en väg

i) Om falskt:
(1) Gör en väg emellan ledaren och denna nod
(2) Se ifall ledaren inte är låst

(a) Slumpa ifall vi ska lägga till en ytterligare ledare här (inte 
nödvändigt)
(i) Lägg till en ny ledare på ledarens gamla plats
(ii) Lägg till denna nod till korsningsar

(3) Ersätt den gamla ledaren med denna nod
ii) Om sant:

(1) Se ifall vi redan har en väg hit (för att inte gå bakåt)
(a) Kolla ifall ledaren är fast

(i) Bränn ner vägarna till en punkt där det måste finnas 
lösningar

(ii) Nollställ nödvändiga variabler
(b) Gå tillbaka till punkt b)

(2) Slumpa ifall vi ska gå ihop med denna väg (eller gå ihop 
100%)
(a) Gör en väg mellan ledaren och denna nod
(b) Lägg till denna nod till korsningar
(c) Ta bort ledaren ifrån ledarna

3) Kolla ifall vi är nöjda, och om så är fallet avslutar vi här
4) Upprepa tills att vi hittat en ny ledare

a) Slumpa en korsning
b) Slumpa en väg ifrån korsningen
c) Gå nod för nod längs med denna väg och spara alla noder vi hittar. 

Tills dess att vi hittar en korsning, en kant eller en synlig nod
d) Se ifall det var några noder i mellan korsningen och den sista noden

i) Om sant:
(1) Slumpa en av dem noderna
(2) Lägg till denna nod till ledarna
(3) Lägg till denna nod till korsningarna

ii) Om falskt:
(1) Se ifall den sista noden var en dålig nod
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(a) Om sant:
(i) Se ifall korsnings noden är en bra nod istället

1. Lägg till korsningsnoden som ny ledare
(b) Om falskt:

(i) Se ifall den sista noden är en bra nod
1. Lägg till den sista noden som en ny ledare

5) Gå tillbaka till punkt 2) (upprepa)

Här är några visuella resultat av path-generatorn:

Figur 4.1: Tre resultat från path-generatorn. De röda strecken visar vart vägarna går.
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5 Diskussion
Resultatet  av  den  skapade  honeycomb-strukturen  och  path-generatorn 
diskuteras. Ett smidigt sätt att använda slumpen för att felsöka hittades under 
utvecklingen av path-generatorn och beskrivs här.

5.1 Problemlösning
Trädstrukturen som användes för att skapa honeycomb mönstret fungerar bra 
för att hantera en ständigt växande karta, men kan inte rekommenderas till 
spel. Spel använder ofta en gridstruktur för snabbhetens skull. En karta med 
en  långsam  struktur  innebär  nämligen  inte  bara  att  utritningen  blir 
långsammare.  Hela  spelet  kommer  över  lag  att  bli  långsammare  eftersom 
många delar i ett spel använder kartan. Ska man ha en ständigt växande karta 
bör man istället  ge känslan av att världen blir större och större. Detta kan 
göras genom att exempelvis dela in kartan i olika delar som man går emellan 
och  generera  nivåerna  utifrån  ett  random  seed  som  är  baserat  på  delens 
nummer.

Path-generatorn blev svår att modifiera, vilket berodde på att villkoren blev 
dåligt  implementerade.  Det går att  modifiera  path-generatorn till  att  samla 
alla villkoren till en funktion och återanvända den på flera platser i koden, 
vilket då skulle uppfylla kravet att bli enkel att modifiera. Anledningen till 
varför  detta  inte  genomfördes  var  för  att  det  blev  många  redundanta 
kontroller, eftersom vissa villkor redan kontrollerats. Det kändes som att det 
var möjligt att implementera villkoren på ett mer optimerat sätt men detta sätt 
hittades inte.  Det fick en emellertid att  tänka om ifrån början på hur man 
kunde gjort path-generatorn annorlunda. Idén som beskrivs i avsnitt 6.2 är 
resultatet  av detta.  Den alternativa  lösningen borde  vara  relativt  enkel  att 
implementera då man är något van vid pathfinding algoritmer.  Den skulle 
nog kunna användas generellt utav spelutvecklare av olika slag.

På  path-generatorns  visuella  resultat  (figur  4.2.1)  kan  man  se  att  vägen 
ganska ofta bildar trianglar. Det går att någorlunda kontrollera detta genom 
att sänka chansen för dem att sättas ihop, men då minskar det alla chanser för 
vägar att sättas ihop, den lösningen har alltså sina brister. Ett annat sätt att 
lösa det på vore att använda en randomwalk, vilket betyder att man sparar 
hållet  som ledaren gått  åt  och väljer  sedan att  antingen fortsätta  i  samma 
riktning eller att av vika åt höger eller vänster. Detta gör att ledarna får en 
trögare svängning. I pusselspelet som utvecklades i samband med rapporten 
var det viktigt att det ska vara lika stor chans att gå åt alla håll (utom då in i 
vägar) och därför implementerades detta inte. Ska man implementera detta 

15



måste man tänka på att det måste vara möjligt att gå i alla riktningar, den kan 
ha större chans att gå åt ett visst håll, men den måste kunna gå åt alla håll för 
att algoritmen inte ska kunna låsa sig.

Under  tiden  som path-generatorn  utvecklades  hittades  ett  smidigt  sätt  att 
felsöka den på, nämligen med hjälp av slumpen. Använder man sig av ett 
random seed för att slumpa spelarens drag och därmed path-generatorn, tills 
dess att den kör fast. Detta användes för att kunna återskapa problemen som 
inträffade.  Problemet  med  denna  felsökning  var  dock  när  man  började 
komma upp i för många drag innan problemet inträffade. Det tar då lång tid 
innan  man  kan  återskapa  problemet,  men  problemet  i  sig  inträffar  vid 
specifika tillfällen. Därför bör man kunna återskapa problemet med färre drag 
med hjälp av sannolikheten. Därför användes flera stycken random seeds. För 
varje seed skapar man kartan ifrån början och gör sedan ett godtyckligt antal 
slumpmässiga drag åt spelaren (antalet drag bör uppskattas efter hur snabbt 
man kan skapa det svåraste tänkbara scenariot med råge). När alla drag gjorts 
tar man ett nytt random seed, återställer kartan och upprepar detta tills man 
kör fast. Då kan man fort återskapa problemet om man håller reda på vilket 
seed som användes. För man tjänar egentligen inte något på att göra mängder 
med drag på samma karta eftersom specialfall oftast innebär att någon viss 
del blir fel under något specifikt förhållande finns det alltså ingen anledning 
att göra de onödiga slumpade dragen. Detta skulle man kunna använda sig 
utav när man programmerar för att felsöka stabiliteten i inte bara spel utan i 
applikationer över lag.
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6 Avslutning
En kort sammanfattning av vad som gjorts och vad som kommits fram till. 
Samt ett lösningsförslag till fortsatt forskning på en generell path-generator, 
som skulle kunna lyckas att bli både generell och smidig att modifiera efter 
eget behov.

6.1 Slutsats
En lösning på en generell path-generator lyckades skapas, problemet är att 
den blev dåligt lämpad att modifiera. En smidigare lösning koms på i sent 
skede, detta beskrivs i nästa underkapitel (förslag till fortsatt forskning), den 
kommer nog även kringgå en del av de större problemen som stöttes på med 
hjälp av logik. Ett relativt effektivt sätt att hantera en ständigt växande karta 
är att använda en trädstruktur, strukturen är dock inte är särskilt lämpad för 
spel då det är något tidskrävande att gå igenom strukturen och få genvägar 
kan utnyttjas. Att utöka en karta med trädstrukturen i en viss riktning när det 
behövs är mer tidseffektivt än att enbart lägga till de nödvändiga noderna, på 
grund av att man slipper hantera ett problem.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Vid ett sent skede kom idén att ifall man hade några intressepunkter vore en 
bra  lösning  på  en  path-generator  att  helt  enkelt  använda  en  pathfinding 
algoritm som A* (Patrick Lester, 2005) eller Dijkstra (E. W. Dijkstra, 1959) 
och introducera ett slumptal i beräkningen. Det är även en bra lösning att helt 
ersätta beräkningen med slumptal, då resultatet lär bli mer likt vägarna som 
genererades av den beskrivna algoritmen i rapporten. Det skulle antagligen 
fungera  bäst  för  att  binda  ihop  intressepunkter,  speciellt  då  man  behåller 
beräkningen och bara förvirrar den med ett  slumptal.  Då skulle  man även 
kunnat kontrollera ungefär hur stor avvikelse ifrån den optimala vägen man 
ska göra. A* hade dock  inte kunnat leta efter mer än en punkt, i alla fall inte 
på ett optimalt sätt, där blir man tvungen att anropa funktionen flera gånger. 
Dijkstras resultat är osäkert hur det kan bli men den skulle nog lyckas göra 
alla vägar ifrån en position genom att enbart anropas en gång, vilken som blir 
snabbast  beror  på omständigheterna.  En pathfinding algoritm är dock inte 
gjord för att vandra i blindo, även om det är möjligt att modifiera den till 
detta blir det möjligtvis en omväg. Hade man hanterat vägarna var för sig 
utan  att  ta  hänsyn  till  de  andra  vägarna  hade  man  antagligen  fått  ett  bra 
resultat, eftersom vägarna då av slumpen kan överlappat varandra. Det skulle 
nog vara en snabbare lösning eftersom man slipper att hitta nya ledare då 
vägar går ihop och det är inte möjligt att hamna i en återvändsgränd, vilket 
betyder  att  man också slipper att  bränna ner vägar. Att använda sig av en 
pathfinding algoritm bör även göra det lättare att implementera och modifiera 
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eftersom man troligtvis redan har en pathfinding algoritm i spelet. Lösningen 
är bara teoretisk och har inte blivit testad, men den kan potentiellt bli bättre 
än den som är beskriven i rapporten.
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