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SAMMANFATTNING

Inom ett par genres av dataspel är det mycket vanligt med stora terrängmassor. Det är 
framför allt tydligt i RPG-spel med möjlighet för öppen utforskning där terrängen är 
en stor del, men tyvärr ofta även utav lågt värde, av spelupplevelsen.

För att få dessa terrängmassor att fortfarande vara intressanta för spelare så krävs 
antingen stor tidsanvändning till manuell konstruktion eller någon form utav 
terränggenerator. Båda metoderna har dock en nackdel med att upprepade 
spelgenomgångar kan ge lägre upplevelse då man antingen redan har sett exakt 
samma terräng, via den manuella konstruktionen, eller en genererad terräng med 
liknande drag som den föregående beroende på hur komplex terränggeneratorn är 
som används.

Denna rapporten ska gå genom en variant utav en terränggenerator som är beroende 
på vilka handlingar en spelare utför. Generatorn kommer använda sig utav ett 
artificiellt neuralt nätverk av hybridtyp för att undersöka på om man får ut någon 
ökad spelupplevelse med hjälp av mer dynamisk terränghantering.

Nyckelord: Terränggenerering, Spelupplevelse, Artificiella Neurala Nätverk, 
Hybridnätverk
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Automatisk terränggenerering är vanligt i spel där man har stora markytor utan större 
krav på funktionalitet eller utseende. I RPG-spel kan man exempelvis ha denna typ 
utav utfyllnadsterräng mellan två viktiga områden som då är konstruerade manuellt.
Utfyllnadsterräng är dock vanligtvis av mycket litet värde för spelarens 
spelupplevelse i förhållande till hur stor del av upplevelsen den tar upp. Dels då den 
är statisk samt ofta ointressant.

Om man lyckas höja spelupplevelsen spelaren får utav denna terrängkategori så får 
man en snabb och effektiv metod att expandera spelvärldens yta. Man kan då 
exempelvis alltid inkludera möjlighet för spelaren att ta sig fram mellan intressanta 
platser till fots istället för att använda sig utav direkta transportsystem och på så vis 
ge en inlevelse att spelaren faktiskt befinner sig i en kontinuerlig värld istället för en 
serie utspridda områden.

En kort historisk blick visar att dagens förhöjda krav på grafisk kvalité och realistiska 
miljöer har minskat användningen av exempelvis rent slumpmässiga terränger. Som 
exempel kan man ta Elder Scrolls-serien från Bethesda Softworks [1], några av de 
mer kända utforskningsbaserade RPG-spelen, där man i tidiga iterationer starkt 
utnyttjade simpel slumpmässighet [2, 3] för att sedan utvecklas till avancerade 
procedurella algoritmer [4, 5] och tredjepartsprogram enbart fokuserade på att 
generera realistiska skogsmiljöer [10].

Slumpmässig generering kan ses som maximal effektivitet och simplicitet i utbyte 
mot minimal kvalité. Semislumpmässiga algoritmer, eller styrd slumpmässighet, är 
ett område som är värt att utforska för att få en högre kvalité men samtidigt behålla 
effektiviteten.

Vi kommer i vår metod gå tillbaka till en simpel genereringsmetod och se på ett 
alternativt sätt att förbättra den.

1.2 Frågeställning och mål
Den huvudsakliga forskningsfrågan är att se om man kan ta fram en metod för 
terränggenerering där man använder sig av en simpel algoritm och istället försöker 
höja kvalitén på terrängen på ett annat vis; att man med en styrd slumpmässighet 
fokuserar på att utveckla den styrande aspekten av implementationen för att behålla 
fördelarna inom simplicitet och effektivitet och samtidigt införa nya egenskaper.

Den tänkta lösningen är att låta den styrande aspekten vara kopplad till spelarens 
utförda handlingar i spelvärlden. Att ge spelaren delaktighet i världsutformningen ger 
denne en högre inlevelse och gör det då möjligt att förhoppningsvis förbise de brister 
som medföljer en semislumpmässig algoritm; nämligen låg detaljrikedom och 
oförväntade resultat.
För att utföra detta kommer metoden använda ett artificiellt neuralt nätverk i konstant 
träningsfas som genom att spelaren utför handlingar tränas till att successivt spegla 
en värld som spelaren förväntar sig.
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Målet är att ta fram en simpel testapplikation som implementerar denna 
genereringsmetod. Testapplikationen kommer att skrivas i C++ med DirectX 10 som 
grafik-API.

Syftet är att med implementationen undersöka om man genom dynamisk 
terränggenerering kopplad till spelarhandlingar kan få en bättre spelinlevelse.

1.3 Hypotes
Hypotesen är enligt följande: "Man kan genom att kombinera en simpel 
terränggenereringsalgoritm och en utomstående aspekt, i detta fallet dynamisk 
världsförändring genom spelarhandlingar, få en bättre inlevelse utan att höja 
komplexiteten".

1.4 Målgrupp
Rapporten inriktar sig till individer med intresse för spelutveckling.

Metoden är lämpad för spelapplikationer där man har behov av stora landmassor 
eller har områden utstridda i en stor värld och då vill ha en enkel möjlighet att koppla 
samman dem.

1.5 Avgränsning
Projektet avgränsas till en mycket simpel terränggenerator. Då testapplikationen inte 
är ett komplett spel så kommer de utförbara handlingarna att vara generiska metoder 
för att ändra diverse genereringsparametrar.

Man får här ta hänsyn till att lämpliga handlingar och graden av påverkan spelaren 
kan utföra är strikt kopplat till det aktuella spelet som metoden ska användas till. Att 
lyckas få både realistiska miljöer samt realistiska påverkningar är utanför ramarna för 
detta arbete. Fokus kommer istället ligga på att se den dynamiska genereringen som 
antingen ett alternativ till realism eller att man förutsätter att spelet i fråga tillåter 
dessa påverkningar.

1.6 Validering
Som valideringsmodell valdes användartester med en strukturerad intervju. 
Användarna får testa en serie testapplikationer som dels använder den framtagna 
genereringsmetoden dels en statisk och en rent slumpmässig terräng.
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2 BESKRIVNING AV OMRÅDET

2.1 Artificiella neurala nätverk
Neurala nätverk är en mycket bred kategori där den huvudsakliga definitionen är att 
de innehåller en mängd kopplade noder som tillsammans kan beskriva ett komplext 
beteende [6, 8, 9]. Detta beteendet uppstår med hjälp av inlärning. Den vanligaste 
metoden för inlärning är att man med hjälp av någon algoritm försöker minimera en 
mängd bestående av felen mellan en beräknad utdata från en känd indata och 
respektive förväntad utdata med hjälp av minsta kvadratmetoden, dvs. den 
summerade roten av en felmängd. Algoritmerna i sig är starkt beroende dels på 
vilken typ av nätverk man använder samt inlärningsparadigm.

Den övervakande inlärningsparadigmen, som vi kommer att använda oss av, 
förutsätter att man ifrån ett par testmängder av indata och förväntad utdata tränar 
nätverket till ett eftersträvat beteende. Man formar på så vis kostnadsfunktionerna i 
nätverket successivt för att minimera felmarginalen och leder till att utdatan ger en 
kvalitativ bild så länge träningsunderlaget har varit tillräckligt. Man kan säga att man 
handleder nätverket till att känna igen en viss form av generell indata. Ett mycket 
vanligt användningsområde för denna typen av inlärning är för bildigenkänning [9].

En följd av den successiva träningen är att det finns en risk att nätverket lär sig för 
mycket om träningsdatan; inte bara den generella felmarginalen mellan indata och 
förväntad utdata utan även de absoluta värdena. Nätverket genererar då alltså inte de 
förväntade värdena utan har direkt lärt sig dem. Det mister då alla möjligheter att 
fungera på en generell datamängd och ger bara en korrekt bild utav den använda 
träningsdatan. Ett nätverk i detta tillstånd brukar kallas för övertränat.

Nätverkens utformning, eller topologi, beskriver hur noderna är kopplade till 
varandra. Utformningen, precis som inlärningsalgoritmerna, är beroende på 
nätverkstyp och inlärningsparadigm. Vi kommer använda oss av feedforward-nätverk 
av flerlagerstyp. Dessa består alltid av tre lagertyper med noder; indatalager, 
utdatalager och så kallade dolda lager däremellan. Antalet dolda lager och deras antal 
noder har en viss påverkan på hur stora felmarginal som uppkommer efter träning 
[7].

Varje nod i ett lager är kopplat till ett antal noder i nästkommande lager, där varje 
koppling har en vikt. Dessa vikter används för att beräkna kostnadsfunktionen och 
justeras sedan under inlärning för att minimera felmarginalen. Det är därför vanligt 
att man kopplar varje nod till samtliga noder i det nästkommande lagret och då låter 
vikterna symbolisera den aktuella kopplingen, dvs. nätverket antar en viss form 
genom sin viktjustering.
Då nätverket är feedforward så går datan enbart framåt bland lagrena, utan rekursiva 
eller cirkulära kopplingar. Se Bild 1.
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Bild 1. Ett feedforward-nätverk med tre indatanoder, två dolda noder och tre 
utdatanoder.

För att beräkna utdatan, y, från en nod summerar man all dess indata, yi, multiplicerat 
med respektive kopplingsvikt, wi, och lägger till en fördefinierad bias, b. Biasen är 
vanligtvis ett lågt värde och är densamma för samtliga noder av samma lagertyp [8]. 
Varje lagertyp kan även ha samma bias baserad på implementation. Den totala 
utdatan beräknas sedan genom en aktiveringsfunktion med den justerade summan 
som variabel enligt följande formel:

Även aktiveringsfunktionen varierar per implementation. En vanlig funktion är 
sigmoidfunktionen som begränsar alla värden till intervallet 0 till 1. Se Bild 2 för en 
representation av funktionskurvan. Formeln är följande:

Värden inom ett bestämt intervall är användbara då man får en jämn viktjustering vid 
inlärning. En annan fördel med sigmoidfunktionen är att dess derivata är mycket 
enkel att beräkna vilket underlättar inlärningsalgoritmer som kräver derivering av 
aktiveringsfunktionen. Derivatan är enligt följande:

y= f ∑  y i wib

f x = 1
1e−x

df  x
dx

=1− f x f x
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Bild 2. Sigmoidfunktionen omvandlar samtliga värden till intervallet 0 till 1.

Den inlärningsalgoritm som vi kommer använda är backpropagation vars grundtanke är att 
justera nodernas kopplingsvikter och bias genom att utgå från det linjära felmarginalet 
mellan utdatan man får av den aktuella indatan och den förväntade utdatan. Det linjära 
felmarginalet sätts som justeringsvärde till utdatanoderna i nätverket och man beräknar sedan 
successivt justeringsvärdena för ovanstående noder. För att omvandla det linjära marginalet 
till passa in med den summerade roten av felmängden så används gradient descent där man 
med hjälp av derivatan till nodernas aktiveringsfunktion får ett approximerat justeringsvärde. 
Denna process kan bli prestandakrävande vid stora nätverk i och med att varje nod är 
kopplad till ett helt lager [8].

En utveckling av neurala nätverk är hybridnätverk [8]. Med det menas att man i 
kombination med det inlärda nätverket även har en styrkomponent som på något vis 
kompletterar nätverkets egenskaper med klassiska beräkningar. Vanligtvis används 
denna term till att beskriva styrkomponenter inuti själva nätverket som hjälper till 
med exempelvis nodberäkningar. Vi kommer dock använda denna term till en 
styrkomponent som påverkar hanteringen av in- och utdata.

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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3 BESKRIVNING AV METODEN

3.1 Implementation
Implementationen bestod av två större delar; en terränggenerator respektive ett 
hybridnätverk som styr den dynamiska terränggenereringen. För att underlätta 
integrationen där mellan så valdes ett system som kan beskriva terrängen med ett 
fåtal parametrar. Då varje parameter motsvarar en in- och utdatanod i nätverket så 
har antalet stor påverkan dels på nätverkets komplexitet samt dess risk att bli 
övertränat.

3.2 Terränggenerator
Målet med valet av terränghantering var att få en abstrakt representation som på en 
mycket hög nivå kan beskriva en terräng med så få parametrar som möjligt men ändå 
behålla ett mångfald bland de terrängvarianter som kan genereras. En parameter 
definieras som en faktor till ett specifikt intervall. Detta intervall blir då den del av 
genereringen som är slumpmässig och dess storlek får sedan kalibreras till ett 
lämpligt värde.

Terrängen delades in i relativt stora områdeszoner, som referens kan man ange att 
maximal syndistans från en punkt i den genererade världen är omkring två zoner. 
Varje zon beskrivs av en mängd parametrar indelade i tre kategorier; 
markutformning, lågväxande vegetation samt högväxande vegetation. En fjärde 
kategori, marktyp, tillkommer även men den är enbart beroende på parametrarna till 
de övriga kategorierna.

Bild 3. Fyra stycken terrängzoner där man i den övre vänstra ser tre stycken 
intressepunkter som tillsammans approximerar ett vegetationsområde. Varje zon har 

intressepunkter inom varje parameterkategori och kan då på ett snabbt och enkelt  
sätt utforma en stor mängd terrängvarianter.
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Varje kategori hanteras av en egen generator i implementationen. Dessa bygger på samma 
princip att ifrån en mängd parametrar som indata generera intressepunkter, se Bild 3, som i 
sin tur utformar terrängen.
Härnäst följer samtliga generatorer, deras parameterstruktur samt 
intressepunktsanvändning.

Markutformningsgenerator, alternativt terränghöjdsgenerator:

Antal intressepunkter Antalet intressepunkter för den aktuella 
kategorin.

Lokal maximumhöjd Maximal höjd för den aktuella 
intressepunkten.

Höjddegeneration Höjdminskning per distansenhet ifrån 
intressepunkten.

Degenerationsvarians Varians i avstånd som 
höjddegenerationen är aktiv.

Tabell 1. Parameterstruktur för markutformning.

Höjden genereras genom att beräkna medelvärdet av den summerade influensen från 
alla intressepunkter. Influensen beräknas som en differens ifrån den angivna 
maxhöjdsparametern enligt höjddegenerationen i form av en fördefinierad kurva.

Lågväxande vegetationsgenerator, alternativt gräsgenerator, samt högväxande 
vegetationsgenerator, alternativt trädgenerator:

Antal intressepunkter Antalet intressepunkter för den aktuella 
kategorin.

Vegetationsdensitet Densitet för vegetationen.
Vegetationsradie Maximal radie ifrån intressepunkten som 

vegetationen genereras.
Tabell 2. Parameterstruktur för vegetation.

Båda typer av vegetation genereras på samma vis genom att beräkna närliggande 
cirkulära områden och fylla dem enligt densitetsparametrarna med relevanta objekt. 
Att de tillhör olika kategorier tillkommer av att de dels används som separat indata 
till hybridnätverket samt att de påverkar marktypen olika.

Marktypsgenerator, alternativt texturgenerator:
Markens textur har inga egna parametrar utan är beroende på de övriga kategorierna. 
Totalt sett finns det stöd för fyra texturer; gräs, jord, berg och sand. Dessa viktas 
sedan samman enligt hur den aktuella terrängzonen är uppbyggd.

Närliggande terrängzoner sätts samman genom att linjärt, procentuellt, vikta samman 
terränghöjd och textur inom ett avstånd på halva zonen; vid gränsen är vikterna wegen 

och wannan vardera 0.5 medan vid zoncentrum är vikterna wegen = 1.0 och wannan = 0.0.
Höjden för vegetationen uppdateras sedan för att sammanfalla med terrängen.
Resultatet blir en mycket simpel generator men som ändå har möjlighet att 
representera en större mängd terrängvarianter. Se Bilaga 1 för ett par bildexempel.
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3.3 Hybridnätverk
Hybridnätverkets uppgift är att utifrån en befintlig terrängzon använda dess 
beskrivningsparametrar till att generera en ny uppsättning parametrar som är 
modifierade efter användarens utförda handlingar. Nätverket kommer med tiden 
alltså inte att beskriva en absolut terräng utan en serie faktorer som från en befintlig 
terräng kommer närmare det som användaren förväntar sig. Man kan på så vis 
applicera metoden på en stor terräng där man, efter träning mot användarens 
specifikation på ett område, kan förflytta sig till ett annat område med helt 
annorlunda utseende och ändå få liknande drag.

Det neurala nätverket är en feedforward-variant. Antalet in- och utdatanoder är 
detsamma och sammanfaller med antalet terrängparametrar, se Tabell 1 och 2. 
Antalet dolda nodlager valdes till två och antalet noder de innehåller är även det 
detsamma som terrängparametrarna. Ett lägre antal hade varit lämpligare då även 
små lager kan ge jämna resultat [7, 8]. Den slutgiltliga topologin blev då alltså fyra 
lager med tio noder i varje.

Hybriddelen av nätverket har som uppgifts att hantera in- och utdatan, vilka består av 
en komplett uppsättning terrängparametrar där värdena är skalade till intervallet 0 till 
1.

Inlärningen sker enligt följande vis:
• Användaren utför en handling som påverkar en terrängparameter. Denna 

ändringen sparas i en separat parameterstruktur för den aktuella zonen.
• Den förväntade utdatan till nätverket beräknas som differensen av 

parameterstrukturen för den nuvarande terrängzonen som användaren 
befinner sig i och den sparade parameterstrukturen som beskriver 
användarens gjorda handlingar för samma zon.

• Nätverket tränas ett fördefinierat antal gånger och med en konstant 
inlärningshastighet med den nuvarande terrängzonens parameterstruktur som 
indata och den beräknade förväntade utdatan. Ett högre antal 
träningsiterationer och lägre inlärningshastighet ger jämnare inlärning över 
hela nätverket men är mer prestandakrävande.

Varje parameter har en egen handling och kan påverkas både positivt och negativt. 
Vid en utförd handling justeras den relevanta parametern i den nuvarande zonens 
separata parameterstruktur, dvs. den struktur som används till träning av nätverket, 
inte strukturen som beskriver zonen. Justeringsvärdet är fördefinierat per handling 
och kräver en stor del kalibrering baserat på önskad påverkningsgrad.
Direktkopplingen mellan handling och parameter valdes med tanke på 
implementationens simplicitet. Vid tänkta konkreta appliceringar beror valet av 
kopplingar och justeringsvärden starkt på spelet i fråga.

Nya terrängzoner genereras så fort användaren träder in i en zon vid utkanten av den 
genererade världen och den zonens parametrar blir då indata till nätverket. Nätverket 
beskriver en global modifikation och den nya zonen får då ett utseende baserat på 
den ursprungliga, närliggande zonen men med drag av användarens utförda 
handlingar.
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3.4 Användartester
För att validera implementationen skapades fyra stycken testapplikationer som 
vardera beskriver en specifik ursprunglig terräng med olika genereringsmetoder. Vid 
applikationsstart genereras tre zoner varav parameterstrukturen för den första är 
identiskt mellan samtliga applikationer, vilket är en balanserad terräng, och sedan 
successivt når den angivna ursprungsterrängen vid den tredje zonen.

Tanken bakom valet av testapplikationer var att jämföra den framtagna metoden på 
en relativt simpel terräng, en grässlätt, där man tydligt ser även små förändringar och 
en mer komplex terräng, en djup skog, där eventuella förändringar inte i första taget 
överskuggar de redan befintliga egenskaper.

Som referensterränger valdes en statisk metod med identisk parameterstruktur på 
nygenererade zoner, semislumpmässigheten kvarstår dock fortfarande i form av 
parameterintervallen, och en metod där parameterstrukturen för varje zon slumpas ut 
helt mellan maxgränserna.

Testapplikation Ursprunglig 
parameterstruktur

Genereringsmetod för 
nya zoner

Applikation med dynamisk 
genereringsmetod.

Ursprungsterrängen är en 
simpel grässlätt.

Nya terrängzoner skapas 
enligt nätverksmodifierade 
parametrar från 
användarens nuvarande 
zon.

Applikation med dynamisk 
genereringsmetod.

Ursprungsterrängen är en 
djup skog.

Nya terrängzoner skapas 
enligt nätverksmodifierade 
parametrar från 
användarens nuvarande 
zon.

Applikation med statisk 
genereringsmetod.

Ursprungsterrängen är 
balanserad.

Nya terrängzoner skapas 
med identiska parametrar.

Applikation med statisk 
genereringsmetod.

Ursprungsterrängen är 
slumpmässig.

Nya terrängzoner skapas 
med slumpmässiga 
parametrar.

Tabell 3. Upplägg för testapplikationer.

Den dynamiska genereringsmetoden är den implementerade versionen som beskrivs i 
denna rapport med aktiverad träning för hybridnätverket. Den statiska metoden har 
inaktiverat nätverk vilket gör att parameterstrukturen då aldrig ändras.

I testapplikationerna kan användaren påverka träningen av hybridnätverket genom att 
utföra en mängd generiska handlingar. Pågrund av den valda direktkopplingen 
mellan handling och parameter så var tio handlingar tillgängliga, med positiv och 
negativ påverkning tillgänglig för samtliga. Varje testapplikation har samma 
justeringsvärde för handlingarna.
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För att inte förvirra användaren så är handlingarna namngivna efter vad de påverkar. 
Detta är en viktig punkt då man egentligen aldrig kan mäta en spelupplevelse när 
man inte har ett faktiskt spel. Användartesterna är därför inriktade på att mäta den 
rent tekniska funktionaliteten av genereringsmetoderna med tilläggande frågor som 
försöker få en inblick i vilken typ av terräng användaren skulle föredra. Se Bilaga 2 
för en inkludering av frågeunderlaget.

Längden på testsessionerna var omkring tio terrängzoner per applikation. 
Användarna bads använda ett rekommenderat antal handlingar per session, jämt 
fördelat per zon för att underlätta evalueringen av zonövergångarna. Justeringsvärdet 
för handlingarna fick kalibreras för att passa in i den korta sessionslängden och ger 
därför starka utslag redan vid ett fåtal utförda handlingar, varav ett rekommenderat 
antal angavs.

Testapplikationerna placerades i fem grupper där de i varje grupp förekommer i olika 
ordning. Användarna fick i sin tur ett nummer, tillhörande en av grupperna, tilldelat 
sig och fick sedan bearbeta varje applikation i den utvalda gruppen. Detta gjordes för 
att minimera risken att någon användare i förväg visste i vilken ordning 
genereringsmetoderna förekom ifall denne haft någon kontakt med en tidigare 
användare.

De två huvudfrågor som tas upp i användartesterna är hur väl användaren tycker att 
terrängen genereras efter sina valda handlingar samt hur väl övergångarna mellan 
terrängzonerna upplevs. Frågorna inriktar sig framför allt mot de senare zonerna som 
användaren besöker då denne tagit hänsyn till samtliga utförda handlingar.
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4 RESULTAT

Totalt sett deltog elva personer i användartesterna. Eventuella slutsatser bör ta 
hänsyn till det låga antalet. Se Bilaga 2 för en inkludering av frågeunderlaget.  
Diagrammen anger antingen ett medelvärde, med medföljande standardavvikselse, 
eller en summering.

4.1 Sammanställning av enkätfrågor

Diagrammet beskriver medelvärdet av resultatet från frågan om hur väl terrängens 
senare zoner stämde överens med användarnas valda handlingar. Högre värde 

betyder bättre anpassning än lägre.

Diagrammet beskriver medelvärdet av resultatet från frågan om hur jämna 
terrängzonernas övergångar var. Lägre värde betyder jämnare övergång än högre.

11



Diagrammet beskriver hur vida användarna ansåg att testapplikationerna i sig var 
för begränsade, i och med att det ej var riktiga spel, och därför kan påverka 

resultaten.

Diagrammet beskriver hur vida användarna ansåg att terrängens uppbyggnad var 
för begränsat, framför allt att området enbart expanderade längs en axel och kan då 
ge en annorlunda syn jämfört med vad en helt öppen värld, och därför kan påverka 

resultaten.
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Diagrammet beskriver de totala angivna röster per testapplikation om vilken som 
generellt sett gav bäst inlevelse. Notera att stapeln för Statisk Balanserad ej syns då 

dess värde är 0.

Diagrammet beskriver hur stor erfarenhet användarna har utav spel med stora, 
öppna landmassor.

4.2 Sammanställning av intervjufrågor
Det var inte möjligt att sammanställa något konkret av intervjufrågorna pågrund av 
helt skilda synpunkter och kommentarer.
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5 DISKUSSION

5.1 Metoddiskussion
Man kan argumentera hur lämplig testapplikationen är då den har ett par stora 
begränsningar: 
För att hålla en lämplig längd på testsessionerna användes en linjär terräng som 
enbart genererade nya zoner längs en axel. Detta motverkar en av de största 
fördelarna med den implementerade hybridnätverksmetoden i och med att samtliga 
nya zoner är beroende på den föregående. Man får då en direkt linjär förändring, 
baserad på spelarens handlingar, och får inte möjlighet att se hur utomstående zoner 
påverkas av den inlärda parametermodifikationen.

Användartesterna var dessutom relativt korta och som kompensation höjdes 
inlärningshastigheten, i form av högre justeringsvärden, vilket dels ger en inkorrekt 
bild av hur metoden skulle ha sett ut i ett riktigt spel, där fokus ligger på långsiktiga 
förändringar, samt sätter större krav på hybridnätverkets funktion att hantera 
överträning. Ett överdrivet antal användarhandlingar i en zon gav markanta 
skillnader redan ett par zoner framåt medan ett mindre antal handlingar knappt hann 
ge någon verkan alls innan testsessionen var över. Att ange ett rekommenderat antal 
handlingar motverkade detta till en viss grad men skulle inte fungera i en konkret 
applicering och man borde istället ha löst det genom att låta upprepade handlingar ge 
lägre påverkan.

När det gäller den tillhörande intervjuenkäten kan man påpeka valet av frågor samt 
deras bredd. Båda huvudfrågorna täcker i princip allt som testerna var ute efter och 
hade kunnat delats in i mindre, mer specificerade, frågor. Man måste dock ta hänsyn 
till i och med att det var ett flertal testapplikationer som varje användare skulle testa 
så ökas tidsanvändningen markant vilket leder till kompensationer. Personligen tror 
jag även att den helhetsbild som man får utav dessa frågor är enklare, dvs. mer exakt, 
för användaren att svara på än att denne ska behöva fundera på minsta detalj under 
testsessionerna. Målet är ändå trots allt att försöka få en ökad inlevelse och det 
bygger till stor del på helhetsbilden.

5.2 Resultatdiskussion
Det första man måste gå genom är standardavvikelsen för svaren som tyvärr är 
mycket hög för samtliga frågor pågrund av det låga användarantalet. Det går därför 
inte att med säkerhet lita på resultaten.

Ser man på resultaten utav fråga T1 så går det konstatera att den Statiska Balanserade 
terrängen hade sämst anpassning. De tre andra är svårare att jämföra då till en viss 
grad sammanfaller. Det är lite synd att se den Statiska Slumpmässiga få så högt 
medelvärde men ändå ha samma standardavvikelse som de övriga.
Skillnaderna mellan de två dynamiska versionerna ser inte ut att vara så stor trots att 
de representerade två skilda typer av ursprungsterräng.
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Standardavvikelsen för fråga T2 var oerhört stor för både den Statiska Slumpmässiga 
versionen, vilket var förväntat, samt den Dynamiska Grässlätten. Jag antar att 
bristerna skapade av testsessionslängden som nämns i metoddiskussionen har en del 
med den senare att göra. Lägre justeringsvärden på handlingarna hade automatiskt 
gett bättre övergångar vilket syns av att den Statiska Balanserade fick så bra resultat 
och då tyder på att implementationen i sig fungerar.

Bland de allmäna frågorna ser man, enligt förväntan, att testapplikationerna hade 
brister i sig som upptäcks redan vid användarnivå. Då urvalet av användare inriktade 
sig mot spelintresserade så är erfarenheter därav stor, vilket jag tror ger en 
relevantare bild av de övriga frågorna än om så inte var fallet.

Frågan om generell inlevelse, A3, visar på att den Dynamiska Grässlätten var i stor 
majoritet. Detta beror troligtvis på att den simpla ursprungsterrängen medför att man 
enklare ser att terrängen förändras och då får ett större intresse för att fortsätta. Dock 
borde man i så fall ha fått samma majoritet i fråga T1. Möjligtvis beror inlevelsen 
mer på mellanfaserna, eller hela resan, istället för hur den slutgiltliga terrängen är 
utformad. Vilket T1 var fokuserad på.
För att få ett bättre resultat borde man nog ha utformat användartesterna till att mäta 
under flera tillfällen istället för enbart på slutet av varje test.
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6 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA ARBETE

Enligt resultaten skulle jag vilja säga att hypotesen går att bekräfta men det är en 
tveksam bekräftelse: man får en ökad spelinlevelse genom att vara delaktig i 
terrängutformningen. Ökad inlevelse ger i sin tur högre värde på terrängen och höjer 
då dess kvalité. Ser man på implementationen så kombinerar den två simpla delar i 
form av den semislumpmässiga algoritmen med intressepunkter och en 
styrkomponent med neurala nätverk. Den kombinerade metoden behåller 
simpliciteten och effektiviteten men får även ett par starka negativa sidor: det krävs 
en stor mängd kalibrering och appliceringsmålen är begränsade pågrund av 
svårigheterna att implementera realism.

Helhetsmässigt kan man dock inte ignorera bristerna i valet att göra en egen 
implementation från grunden med tanke på tidsanvändningen. Man hade säkerligen 
fått ut så mycket mer om man kopplade dessa tankar till en redan befintlig 
terränggenerator eller även ett komplett spel.
Vilket även är vad framtida arbeten borde gå vidare på; för det första att undersöka 
hur väl neurala nätverk fungerar med avancerade terränggeneratorer, där man arbetar 
på mycket lägre nivå än hela terrängzoner, med oerhört många fler parametrar att ta 
hänsyn till. För det andra att lyckas kombinera metoden med fungerande spel.
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8 BILAGA 1 - BILDER PÅ TERRÄNGVARIANTER

Grässlätt

Balanserad terräng med kullar
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Skogsmiljö

Bergsmiljö
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9 BILAGA 2 - FRÅGEUNDERLAG TILL ANVÄNDARTESTER

Intervjuunderlag

Användarens nummer:

Frågor per testprogram

T1. Såg Ni något samband mellan Era totala handlingar och de senare 
terrängzonernas utformning?

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

Små samband     Stora samband

T2. Kände Ni av skarpa skillnader mellan terrängzonerna eller var det en jämn 
övergång?

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

Små skillnader    Stora skillnader

Allmänna frågor

A1. Var testprogrammen för begränsade för att få en inblick i hur spelupplevelsen 
skulle ha varit i ett riktigt spel?

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
Ej begränsade          Begränsade 

A2. Tror Ni testprogrammen hade gett större inlevelse om terrängzonerna 
genererades i samtliga riktningar istället för i ett led?

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
Nej    Ja

A3. Vilket testprogram gav störst inlevelse?
Ingen skillnad 1 2 3 4

A4. Hur stor erfarenhet har Ni utav spel där man finner stora öppna landmassor?
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
Liten                      Stor
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A5. Har så kallad "utfyllnadsterräng", dvs. områden med lägre funktion som binder 
samman viktiga platser, stor betydelse för Er spelupplevelse?

A6. Skulle Ni vilja se spel där samtliga tillgängliga områden är sammankopplade 
med utfyllnadsterräng eller föredrar Ni att direkt transporteras till de viktiga 
platserna?

A7. Skulle Ni föredra dynamisk genererad terräng framför manuellt konstruerad 
terräng med tanke på kvalité och återspelbarhet?

A8. Övriga kommentarer.
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