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Abstract

Randomly Generated Levels

Joakim Hellman

When a videogame is being played it is rarely a static experience. A videogame can
consist of various systems that affect each other in an unpredictable manner which
makes the player experience unique for every player. 
 
Throughout the years developers of games have used random chance in a games
programming to affect the user experience. Sometimes it even goes so far as to
having entire games based around the idea of the game itself randomly generating
content for a player to experience. 
 
This paper will examine randomly generated content in videogames. It will take
examples from existing ones and describe how they use it, and reason regarding the
benefits and drawbacks of having random chance affect the user experience. 
 
The paper will step-by-step examine the purpose of various commonly occurring
objects and features of a typical dungeon in an adventure videogame. It will reason
around their purpose, and figure out ways to use them in a structured manner so that
we can guarantee that there will be no deadlocks that the player can't overcome. 
 
This will range from the environments in rooms, the shape of them, to the objects
and creatures that inhabit them, such as locked doors, keys, and bosses. And in the
end they'll be combined in an application that'll provide an graphical user interface to
easily examine dungeons that are randomly generated.
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Slumpmässigt Genererade Nivåer

Introduktion
Det är något som är unikt med videospel som ett medium. Andra medium som film och 
litteratur kan inte erbjuda olika upplevelser om man går igenom dem ett flertal gång. De 
kan inte slumpmässigt ändra detaljer inuti sig själv. De är statiska upplevelser, medan ett 
spel är interaktivt, och påverkas av dess spelare. Spelaren blir inte bara en åskådare, utan 
en deltagare, och spelet kommer att upplevas annorlunda beroende på dess spelare, men 
den kan också erbjuda variation bland upplevelsen för den spelare som väljer att spela 
igenom spelet ett flertal gånger.

Slumpmässigt innehåll har länge använts i videospel. Från slumpmässiga uppgraderingar 
eller skatter som fiender lämnar efter sig när de besegras, till vapen med slumpmässiga 
egenskaper, och hela slumpmässiga nivåer som spelaren kan spela igenom och utforska.

Målet med det här examensjobbet skall vara att undersöka hur slumpmässigt genererat 
innehåll kan gynna videospel, dess påverkan på spelaren, samt skall ett program 
utvecklas som använder ett flertal algoritmer för att slumpmässigt bygga upp en struktur 
för en nivå som en spelare sedan teoretiskt sätt skulle kunna spela igenom. Programmet 
skall lyckas undvika skapa situationer som är omöjliga att klara av, och på samma gång 
kunna resonera över hur den placerar olika objekt, så att upplevelsen är slumpmässig, 
men fortfarande känns logisk
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Slumpmässigt Genererade Nivåer

Metod
För att göra arbetet enklare och mer strukturerat kommer vi att dela upp arbetet i ett par 
olika mindre delar.

Undersöka existerande algoritmer och implementationer

Det första vi kommer att göra är undersöka slumpmässigt genererat innehåll i spel på flera 
håll, för att få en djupare förståelse för konceptet. Både från en generell synpunkt för att se 
vad den kan göra, vilka fördelar och nackdelar det har jämfört mot en mer strukturerad 
upplevelse, och sedan undersöka ett par olika spel och hur de har använt sig utav 
slumpmässig generering för att förbättra dess upplevelser, samt försöka hitta vilka val de 
gjort, och varför.

Här kan vi också undersöka ett flertal algoritmer för att generera slumpmässig terräng. 
Detta skulle inte bara ge oss en ide om olika algoritmer vi skulle kunna använda oss utav, 
utan också ge oss en ide om vilka problem de undviker, och vilka problem vi kan stöta på 
och ta hänsyn till. Här är det nog också lämpligt att börja fundera på vilka algoritmer vi 
skulle kunna använda oss utav, och hur vi skulle vilja strukturera våra nivåer på ett sätt 
som är intressant.

Bygga en layout för nivån

Sedan kommer vi skapa en abstrakt ritning eller karta för hur nivån kommer att vara 
strukturerad. Denna ritning kommer att notera saker som vart rum är placerade, vart deras 
dörrar leder, och enkla beskrivningar för vad rummet kommer att innehålla. Men vi kommer 
i det här stadiet inte beskriva hur rummet ser ut på insidan.

Här är det viktigt att vi sätter ut krav och regler på hur nivån ska vara strukturerad. Vi 
måste se till att nivån inte har något otillgängligt rum. Vi måste också se till att det alltid 
existerar en nyckel som spelaren kan komma åt, utifall det finns en låst dörr.

Dekorera nivåns områden och rum

Det sista vi kommer att göra är att sätta upp regler för hur rummen och områdena ska vara 
dekorerade inuti. Här kommer vi att använda oss utav ett tvådimensionellt rutsystem, som 
är vanligt bland spel.

Här måste vi ta en hänsyn till den funktionella delen, vad en spelare kan och inte kan gå 
igenom, och se till att inga vägar han borde kunna nå är otillgängliga

Vi måste här också bestämma hur rummet ser ut visuellt.
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Slumpmässigt Genererade Nivåer

Om slumpmässig generering
Varför använda slumpmässigt generering?

Det finns ett flertal anledningar att använda sig av slumpmässig generering av innehåll i 
spel. Den tydligaste anledningen är att varje gång någon spelar spelet så kommer 
upplevelsen att variera. Detta kan gynna upplevelsen på ett sådant sätt att en person kan 
spela igenom den ett flertal gånger och fortfarande bli överraskad.

Spelare diskuterar gärna spel, och byter strategier de använt för att klara av de hinder som 
finns i dess väg. Men utifall spelet slumpmässigt genererar innehåll, kan ett flertal spelare 
inte bara diskutera strategier, utan också om vad de upplevde, då det kan skilja sig 
mycket, beroende på hur avancerat den slumpmässiga generatorn är.

Det kan också vara billigare tidsmässigt för utvecklare. Tänk dig att en person skall 
designa ett tusental slumpmässiga nivåer för ett videospel. Detta kan ta ett enormt antal 
tid och resurser. Under den tiden skulle man kunnat utveckla ett program som 
slumpmässigt designar ett praktiskt taget oändlig mängd nivåer. En dator kan utföra 
beräkningar mycket snabbare än en människa. Likväl kan den mycket snabbare bygga 
nya världar eller vapen än en människa, och den kan göra det när som helst under tiden 
en användare spelar, och ta hänsyn till spelarens tidigare upplevelser och handlingar.

Nackdelar?

Vi har nu sett en del av det positiva bakom slumpmässigt genererade objekt i videospel. 
Men det finns ett par nackdelar.

Det kan göra det svårare för spelet att berätta en specifik berättelse utifall man har för 
mycket slumpmässig generering. Utifall en utvecklare har en specifik plan för vad för slags 
upplevelse han vill bygga för spelarna, så kan det vara i deras intresse att inte ha en 
algoritm som kan påverka den visionen.

I vissa fall kan det vara negativt att ha för mycket slumpmässiga händelser, då det kan 
vara svårt för en spelare att bygga upp strategier eller förstå sig på spelvärlden utifall det 
inte finns någon logik bakom vad som byggs upp av programmet.

En mänsklig designer kommer att oftast kunna skapa en mycket bättre design än en 
maskin, då en maskin bara kan skapa saker som den har programmerats för att skapa. En 
människa kan hitta på nya idéer, och oftast planera ut dem mycket bättre. Även om en 
maskin kan arbeta effektivare och göra en större mängd nivåer, så kan en människa oftast 
designa dem bättre.

Ett program kan också endast generera saker som den har blivit designad för. Den kan 
inte komma på idéer och objekt att använda. Den är begränsad till hur mycket den får, och 
kan bygga och påverka.
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Målet med slumpmässigt generering?

Vi har konstaterat att slumpmässig generering tillåter en spelare att spela ett spel flera 
gånger och alltid ha en ny upplevelse. Men när man arbetar med slumpmässig generering, 
vad är det man egentligen siktar efter? Vad är det man vill uppnå?

Målet med slumpmässig generering är att kunna ge en generell efterfrågan som ”Bygg ett 
slott som har en vallgrav.” Notera att vi utelämnar en massa detaljer. Vi ber inte om en 
speciell form på slottet, inga speciella färger eller monster som skall befolka den. Allt som 
vi inte specificerar är irrelevant till vårt intresse, och vi vill att algoritmen som skapar slottet 
åt oss skall fylla i de luckorna. 

Men vi måste också här ta hänsyn till detaljer som vart slottets ingång ligger, och vad dess 
vallgrav är fylld med. Algoritmen som skrivs får ju inte vara för slumpmässig eller ologisk, 
så att den designar saker som är orimliga, eller omöjliga. Den måste ju känna till de krav, 
riktlinjer och möjligheter som den skall respektera, även om vår efterfrågan inte 
specificerar det.

Nödvändigt och Valfritt

På samma sätt om vi ber algoritmen att bygga ett slott med en vallgrav, så måste den själv 
ju inte bara bestämma färgen och formen på slottet, utan också ha möjlighet att lägga dit 
annat.

I ett äventyrsspel finns det oftast en hel del valfria mål som spelaren kan välja att utföra, 
utan att de är nödvändiga för avsluta det slutgiltiga målet. Till exempel så vore det möjligt 
för spelaren att utföra uppdrag för finare kläder som inte påverkar spelet alls, eller ett 
starkare vapen som förbättrar hans förmågor, utan att vara nödvändigt för att besegra 
någon fiende.

Algoritmen måste ha möjlighet till att lägga dit såna här mål, men förutom det nödvändiga 
slottet så måste den också kunna lägga dit valfria saker. Som till exempel en väg som 
leder bort ifrån slottet, eller en skog utanför den. Den behöver inte bara bygga det vi ber 
om, utan också ha frihet att bygga vad som helst vi inte utesluter.

Vad betyder det här för spelaren?

Det mest uppenbara är ju att spelaren kan spela spelet ett flertal gånger och alltid få en 
varierande upplevelse. Men när man lägger mer tanke på det så kan det handla om något 
större.

När Valve utvecklade sitt spel Left 4 Dead 2, nämnde de att en spelare kan enkelt 
memorisera ett spels nivåer, fiendernas placeringar och samt de strategier man själv 
bygger upp. Man finner ett sätt att ta sig förbi ett hinder, och sedan använder man det 
sätter varje gång, utan att riktigt förstå varför man klarar sig. Med slumpmässig generering 
uppmanas spelaren mer till att kunna analysera alla möjliga situationer, och därför ha en 
djupare förståelse för spelets olika mekaniker. [1]
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Slumpmässig generering i Spel
Här tar vi upp ett par exempel på spel som har använt slumpmässig generering av 
innehåll. Notera dock att vi bara beskriver det slumpmässiga innehållet från ytlig synpunkt, 
då källkoden till dessa spel inte finns att undersöka.

Minecraft

(Figur 4.1, Minecraft.)

Utvecklades först av Markus Persson, som senare skapade företaget Mojang som tog 
över utvecklingen av spelet. Minecrafts officiella release datum var den 18:de November 
2011, men innan dess hade folk redan underhållit sig själva i år med beta-versionen.

Minecraft är ett väldigt öppet sandlåde-spel där spelaren placeras i en slumpmässigt 
genererad värld där han måste samla resurser för att kunna bygga ett hem och vapen för 
att kunna försvara sig mot monster som dyker upp efter solnedgången.  

Världen i Minecraft är nära på oändligt stor, den genererar terräng när du når ett område 
som inte har genererats än ,och kommer ihåg den tills nästa gång du besöker den. 
Områden har olika teman som skogar, träsk, öknar, bergskedjor, och under jorden finns 
det naturliga grottor, övergivna gruvschack, hemliga  tempel och annat för spelaren att 
upptäcka.

Då Minecraft är ett sådant öppet spel så har det ett antal fördelar när det genererar 
terräng. Eftersom spelaren kan både ta bort och lägga dit bitar till terrängen så kan 
spelaren gräva och klättra sig genom alla hinder. På detta sätt är det tekniskt sett omöjligt 
för banorna att vara byggda på ett sådant sätt att spelaren sitter fast, så terräng-algoritmen 
behöver inte oroa sig för att bygga en omöjlig värld. Dock ställs inte så höga krav på 
området där spelaren startar, och därför så kan spelaren ha svårt att hitta nödvändiga 
resurser, om han till exempel startar i en öken och kan inte hitta trä att bygga verktyg med.
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The Binding of Isaac

(Figur 4.2, the Binding of Isaac.)

Detta spel utvecklades av Edmund McMillen och Florian Himsl, det släpptes den 28:de 
September 2011, och fick senare två expansioner när utvecklarna blev överraskade över 
hur väl spelet såldes.

I The Binding of Isaac tar spelaren kontroll över en pojke som behöver kämpa sig igenom 
ett antal slumpmässigt genererade nivåer där han samlar på sig pengar, vapen, och 
utrustning, för att kunna överleva och besegra sin egen rädsla.

Varje nivå består utav ett flertal rum. En algoritm fyller slumpmässig ett rutnät med rum 
som har dörrar emellan sig. Det finns ett par regler som dessa nivåer verkar följa dock. 
Två rum som ligger bredvid varandra har alltid en dörr emellan dem, och ett rum kan inte 
ha en diagonal granne i rutnätet om den har grannar i de horisontella och vertikala 
rummen som ligger granne till båda.  Rummens interna design verkar sedan väljas utav ett 
antal förbyggda rum, där skatter och fiender också slumpmässigt väljs ut.

Anledningen till att spelet genererar nivåerna i denna form är troligen för att kartan skall 
vara lättare att utforska och förstå sig på. Då den bara visar rums placeringar, och ej dess 
dörrar. På samma sätt verkar banorna ha en slags trädstruktur, på ett sådant sätt att så 
länge man rör sig bort från rum man redan har upptäckt så rör man sig emot en slutnod på 
trädet, det vill säga en återvändsgränd, eller boss rummet som leder till nästa nivå.

Då spelet väljer sig utav förbyggda rum så genererar den inte innehåller själv, utan tar 
redan designat innehåll, och pusslar ihop det på ett sådant sätt att alla bitar passar. 
Fördelen med detta är att de mänskliga utvecklarna fortfarande har mest kontroll och ser 
till att allt känns rimligt.

Joakim Hellman 890922-1478
Uppsala Universitet 2012
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Left 4 Dead 2

(Figur 4.3, Left 4 Dead 2.)

Utvecklades av Valve år 2009. Spelet har sedan dess fått ett flertal uppdateringar med nya 
banor, vapen, och fiender.

I detta spel tar man rollen av fyra stycken överlevande i en zombie-apokalyps, där målet 
på varje bana är att röra sig till emot ett flyktfordon, där man blir räddad.

Banorna är egentligen inte slumpmässigt genererade, men ett fåtal förplacerade objekt på 
kartorna kan variera. Till exempel kan en väg slumpmässigt väljas av spelet att vara 
avspärrad med ett staket, som då tvingar spelarna att ta den mer riskfyllda vägen genom 
trånga korridorer och gränder. Samt placerar spelet ut vapen, liv, och fiender under tiden 
som spelarna spelar, beroende på spelarnas prestanda och behov.

Man kan fråga sig hur pass slumpmässigt-genererat det här spelet är, men jag anser att 
det är viktigt att ta upp ändå.

Valve har starkt motiverat sitt val att ha slumpmässigt genererat innehåll, då de vid 
speltestning visade att det ökade antalet gånger spelare spelade igenom spelet, samt hur 
mycket de samarbetade med andra spelare. [1]

Sammanfattning

De tre spelen använder slumpmässig terräng-generering på olika nivåer. Minecraft 
genererar nästan all terräng slumpmässigt, endast ett fåtal förbyggda objekt används, 
oftast fylls de slumpmässigt också. The Binding of Isaac genererar en slumpmässig karta, 
och fyller den sedan med förbyggda rum. Och Left 4 Dead 2 använder en hel förbyggd 
karta, och fyller den sedan med slumpmässigt planerade fiender, vapen, och enstaka 
hinder. Alla dessa spel använder sig av slumpmässig generering på något sätt för att 
förbättra dem, som håller spelet intressant under en lång tid.
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Terräng-genererings Algoritmer
Nu har vi sett ett par exempel på spel som använder sig utav slumpmässig generering, 
men hur åstadkommer de sina resultat? Det finns olika algoritmer och metoder för att 
komma fram till detta. Det finns en mängd olika algoritmer att välja emellan, och 
manipulera tills det passar ens syfte. Här kommer vi undersöka ett par av dem.

Vi behöver hitta en algoritm som erbjuder stor variation och skiljer emellan två värden 
(rutor som spelaren kan gå över, och rutor som spelaren inte kan gå över). Med garanti att 
vi inte har några otillgängliga områden.

Perlin Noise

(Figur 5.1, Ett exempel på hur resultatet av ett slumpmässigt Perlin Noise bild kan se ut.)

Detta är en pseudoslumpmässig algoritm som skapar en tvådimensionell bild där varje 
pixel ges ett värde mellan 0 och 255, detta representeras på bilden av en färg, oftast i 
gråskala. Sedan används denna bild för att simulera naturliga höjdskillnader på en yta, där 
en mörkare pixel befinner sig mycket djupare än en ljus, eller tvärtom. 

För att skapa en sådan här bild använder man sig utav ett antal Sin-Kurvor med olika 
våglängder och amplituder, dessa adderar man sedan med varandra för att få en Noise-
Kurva. Utifall man sedan tar ett antal utav detta Noise-Kurvor och adderar dem med 
varandra så får vi en Perlin-Noise kurva. Med två Perlin-Noise kurvor kan vi sedan 
använda den för att få en tvådimensionell representation, som är den resulterade bilden.
[2]
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Det här algoritmen är bra då den kan skapa mjuka formationer som inte har några starka 
kanter, som vid representation av höjdskillnader, som ser naturliga ut vid bergskedjor eller 
liknande. Man skulle kunna använda den här algoritmen för att erbjuda en visuell variation 
i vårat fall, men vi kan inte använda den ur en funktionell synvinkel, då den inte delar på 
områden vi kan gå över, och inte gå över. Den garanterar inte heller en slags struktur där 
vi kan garantera att vi kan nå alla områden. Då den här algoritmen inte används för att 
beskriva gränser om vart spelaren kan och inte kan gå, och därför verkar ointressant för 
vårt ändamål.

Cellulär Automata

Det finns ett sätt att använda cellulär automata för att simulera naturliga, mjuka 
formationer på en tvådimensionell yta. [3]

Algoritmen funkar på ett sådant sätt att man skapar en tvådimensionell array där varje cell 
är tom. Sedan fyller man ett antal slumpmässigt valda celler. Därefter itererar man igenom 
arrayen ett antal gånger med ett filter som specifikt tar en cells värde och dess närliggande 
grannar, och byter värde på detta cellen till det som majoriteten av de cellerna har. Mer 
generellt beskrivet blir alla celler i arrayen mer lik de närliggande cellerna.

Detta resulterar i en bild som har mjuka och runda formationer, men har ingen garanti för 
att alla formationer är sammansatta med varandra, och är svåra att förutse en struktur på. 

Denna algoritm löser ett av våra problem, då den ger oss områden som spelaren kan och 
inte kan gå över, men dess oförutsägbarhet kan bli ett problem, utifall vi använder denna 
får vi ha någon slags säkerhetskoll som godkänner nivån utifall den uppfyller alla mål vi 
kräver av den, annars slumpar man en ny.

Bottom-Up generering

(Figur 5.2, Vi bygger ut nya rum vid sidan utav ett redan existerande rum.)

Denna algoritm fungerar på ett sådant sätt att den fyller en tvådimensionell array med ett 
värde, som representerar väggar som man inte kan röra sig igenom. Algoritmen väljer 
sedan en slumpmässig cell och ”gräver” ut ett rum där, och fyller de cellerna i arrayen med 
värden som betyder att vi kan röra oss över den punkten, på samma. Sedan väljer 
algoritmen en cell som ligger granne till en redan utplacerad cell som vi kan röra oss på, 
väljer en slumpmässigt förprogrammerad rum sort som den vill lägga dit, och försöker 
gräva ut den. Utifall det finns plats att gräva ut rummet, gör den det, och utifall det inte 
finns plats att gräva ut ett rum, väljer den slumpmässigt en annan vägg, och försöker 
gräva ut ett nytt rum. Algoritmen itererar på det här sättet tills den nått ett önskat mål.[4]
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Det går enkelt att lägga in flera olika sorters områden i den här algoritmen, som också kan 
i sig slumpmässigt genereras. Det kan också vara önskvärt (och enkelt) att se till att när 
man bygger ut ett rum så sätter man en dörrkarm eller kort korridor emellan den och det 
förra rummet, så att det ser mer naturligt ut. 

Denna algoritm verkar ge intressanta resultat utseendemässigt, men kan vara långsam 
och möjligt tidskrävande. Då vi slumpmässigt väljer väggar och försöker placera ut nya 
rum så har denna algoritm en väldigt trial-and-error metod som kan ge ett stort antal 
misslyckade försök innan den hittar ett önskat resultat.

Denna algoritm skulle vi kunna använda en variation utav, den skulle vara mycket mer 
användbar utifall vi får bort trial-and-error delen från den. Det skulle innebära att göra ett 
enklare sätt att kolla utifall rum vi vill bygga ut får plats i ett område. 

Binary Space Partitioning

(Figur 5.3, Vi delar alla nya ytor i två delar, och fyller sedan dem med rum.)

Den här algoritmen börjar med en tvådimensionell yta. Härifrån väljer den slumpmässigt 
att antingen dela denna yta med horisontellt eller vertikalt i två delar. Sedan väljer man alla 
nya ytor, och gör samma sak. Detta itererar man med ett par gånger, och sedan fylls varje 
yta med ett rum. Härifrån arbetar man sig baklänges och tar alla ytor som skapades vid 
senaste beskärningen, och gör en gång mellan de två rummen i ytorna som var 
sammansatta i förra steget. Man itererar detta steget baklänges till de steget där första 
beskärningen skedde, då alla rum kommer ha gångar emellan varandra. [5]

Namnet som denna algoritm har beror på ett det liknar ett Binary Space Partitioning Träd, 
som är en term för en trädstruktur då varje nod delas i två ju längre ned i trädet man rör 
sig, om det inte är en slutnod. [6]

Fördelarna med den här algoritmen är att den inte använder en trial-and-error metod, och 
lyckas ge alla ytor rum. Nackdelarna är att den inte tillåter korridorer, och att områden kan 
variera enormt i storlek. Detta skulle dock gå att ändra med ett par regler om vart den kan 
beskära ytan.

Joakim Hellman 890922-1478
Uppsala Universitet 2012



Slumpmässigt Genererade Nivåer

Denna algoritm verkar vara bra för våra ändamål. Men då vi kommer ha låsta storlekar på 
rummen löser den ett problem som vi redan har löst, och kan till och med skapa problem 
då vi får mindre och mer rum att dekorera och ta hänsyn till, det är säkrast att inte använda 
den här algoritmen. Eller vid användning, begränsa hur mycket den kan beskära ett rum.

Sammanfattning

Så nu har vi tagit en titt på ett flertal olika terräng-generering-algoritmer.

Jag tycker inte vi kan använda oss av Perlin-Noise algoritmen för att skapa terräng. Då vi 
använder oss av tvådimensionella tiles som inte har en egentlig höjdskillnad, utan bara ett 
binärt värde utifall vi kan gå över den eller inte. Vi skulle kunna använda den här 
algoritmen för att dekorera tiles visuellt. (Till exempel, vilka tiles som är gräs och vilka som 
är lera.) Men jag finner det inte värt att använda den för tillfället

De andra algoritmerna arbetar mer på ett sätt i riktning med det system vi har tänkt på. Vi 
skulle kunna använda en simplare version av Bottom-Up algoritmen för att placera ut rum 
och strukturen på nivån. Och i rummen skulle vi kunna använda Cellulär Automata för mer 
naturliga områden som skogar eller grottor.

Jag finner det osannolikt att vi kommer att utnyttja Binary Search Partioning metoden, då 
våra rum kommer att ha en låst storlek, och vi kommer inte att kunna dela upp dem i 
mindre rum utan att de blir så små att det inte kommer finnas plats för detaljer och objekt 
från spelvärlden.
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Vanliga delar i ett äventyr
Så nu har vi sett både ett par spel som använder sig av slumpmässig generering, och ett 
par algoritmer. Nu vill vi bestämma hur vår nivå ska se ut, och vad kan vi använda oss 
utav för att nå oss dit.

I vårat fall ska vi försöka designa en tvådimensionell nivå som spelas ur fågelperspektiv. 
Spelaren skall ha ett speciellt mål att ta sig till för att kunna fortsätta tills nästa nivå.

Så om vi tar och undersöker delen vi är intresserade utav lite mer specifikt, vad är saker 
och ting som vi borde lägga manke på om vi funderar runtomkring slott i videospel? Vilka 
olika delar finns det, och vad är dess syften?

Nivå

(Figur 6.1, En karta för hur en nivå kan se ut utifrån.)

En nivå i detta fall kommer vi att klassa som ett set utav ett flertal rum och mål som 
tillsammans leder spelaren till ett unikt slutmål. I vårt fall kommer vi beskriva detta som ett 
slott, men det skulle lika gärna kunna vara en skog eller en grotta, beroende på vad för 
grafik man använder. Vart den befinner sig i spelvärlden spelar ingen roll, den är inte heller 
begränsad till en våning, ett tema eller liknande.

Ovan ser vi en silhuett av en nivå. Vi har en ingång, en utgång, och en generell form över 
hur nivån ser ut, och kan enkelt kolla över den. Men just nu kollar vi ju bara på utsidan, 
och det är mycket information som vi inte når. Vi får titta närmare.
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Rum

(Figur 6.2, En karta för hur samma nivå kan se ut inifrån, nu ser vi alla enskilda rum.)

Sedan  består en nivå utav ett flertal rum. Ett rum har oftast ett flertal dörrar som spelaren 
kan välja mellan, samt kan ett eller flera rum ofta vara isolerade från andra. Detta innebär 
att ett rum kan innehålla ett speciellt tema, ett unikt uppdrag som behöver lösas, eller 
annat.

Ett rum måste ha en väg som leder in i den på något sätt, annars är det oåtkomligt och på 
så vis överflödigt.

Korridor

En korridor, till skillnad från rum, har ej några uppdrag som behöver lösas. Dessa är 
endast till för att länka olika rum tillsammans. Det är inte alltid som korridorer används, ofta 
fungerar det lika väl med endast en liten dörrkarm som delar rum åt.

Ingång

En nivå kan ha en eller flera olika ingångar. Detta är helt enkelt en punkt som agerar som 
en startpunkt när spelaren beger sig in i nivån. Det är viktigt att ingången inte är alltför 
nära målet, beroende på nivåns storlek.

Mål

En nivå har alltid ett slutligt mål, något att uppnå innan man beger sig vidare emot nästa 
nivå. Oftast innebär detta att nå ett unikt rum i slottet, och sedan besegra en boss, nå en 
utgång, eller plocka upp en speciell skatt. Utifall målet inte är en utgång ur slottet brukar 
spelaren oftast direkt skickas ut ur slottet efter att ha uppfyllt målet. Samt beroende på hur 
pass linjärt ett spel är så kan målet i ett slott behövas uppnås för att kunna nå nästa nivå.

Ett mål kan alltid delas upp i mindre delmål, förutom det första möjliga målen. Till exempel 
kanske spelaren har ett mål att hitta en skatt, men innan dess måste han hitta en nyckel, 
och innan dess måste han ha besegrat en fiende, och så vidare. Vi är inte begränsade till 
ett mål, men det kommer alltid att finnas ett slutmål.

Skatter
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Oftast finns det någon form av skatter som spelaren kan samla sig på. Detta kan 
implementeras på flera olika sätt. Det kan vara valutor som guldmynt och juveler som 
spelaren samlar på sig för att få mer poäng, eller utrustning som förbättrar spelarens 
överlevnadsförmåga. Oftast placeras dessa skatter i skattkistor som ligger utspridda över 
nivåerna.

I vissa fall kan slottet ha en större skatt som i sig tillåter spelaren att ta sig förbi tidigare 
omöjliga hinder, i form av något nytt vapen eller verktyg. Denna skatt kan på så sätt också 
fungera som en slags nyckel, som då låser upp nya möjligheter för spelaren att utforska 
slottet mer.

Dessa skatter används för att ge spelaren mindre belöningar under tiden de spelar slottet. 
Så även om spelaren inte har lyckats nått slutet på slottet kan han ha tjänat något på att 
utforska den

Dörrar

Dörrar används emellan olika rum för att separera dem på ett enkelt och logiskt sätt. Man 
kan också använda sig av flera olika dörrar. Vissa dörrar kanske bara går att passera från 
ett håll, vissa skulle kunna kräva ett visst antal besegrade fiender eller en nyckel innan den 
låses upp.

Anledningen till att en dörr kan vara låst så att man avsiktligt begränsar spelaren från att 
bege sig djupare i nivån utan att ha uppfyllt något mål. Målet i sig är att finna rätt nyckel, 
men mer indirekt så måste spelaren ha lyckats tagit sig förbi alla hinder och fiender mellan 
start och den korrekta nyckeln. På detta sätt kan vi successivt öka svårighetsgraden på 
olika rum i nivån, då vi kan ungefärligt förutse i vilken ordning spelaren kommer uppleva 
olika rum. Detta är enklare eller svårare att förutse beroende på vilket nyckelsystem man 
använder.

En dörr i sig är ju en passage från ett rum till ett annat, men vi skulle lika gärna kunna 
använda andra sorts objekt som fungerar på ett liknande sätt. Man skulle kunna ha trappor 
som leder till våningar över och under oss, eller portaler som binder samman rum som inte 
alls ligger nära varandra fysiskt. 
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Nycklar

Nycklar används ju självklart till för att låsa upp dörrar. Men det finns ett flertal distinkta 
nycklar som ofta förekommer i spel, vi kommer att redovisa de vanligaste sorterna i 
kategorier härnäst.

Det är viktigt att notera att fastän en nyckel må vara ett mål som en spelare vill uppfylla, är 
det oftast alltid ett delmål till något större. Nyckeln och dörren i sig är nästan aldrig ett 
slutmål, utan mer utav ett hinder mellan oss och ett större viktigare mål att uppnå. Så 
nycklar i sig är ett sätt att förlänga och breda ut ett uppdrag.

Unik Nyckel

(Figur 6.3, Unika nycklar för unika dörrar.)

Den här sortens nycklar är väl den mest naturliga för oss, och lättast att förklara. En nyckel 
har ett speciellt syfte, och har endast en unik dörr som den öppnar. En källarnyckel låser 
endast upp källaren, såklart.

Denna sorts nyckel fungerar likt vad man skulle förvänta sig av en nyckel i verkliga livet. 
Men denna sorts nycklar är mer vanligt i realistiska, eller story-drivna spel, då detta oftast 
begränsar spelaren till att ta enstaka dörrar. På detta sätt kan utvecklarna enkelt planera ut 
en linjär story som spelaren kan följa.

Oftast, oavsett vilka sorts nycklar man använder, så brukar det finnas en unik nyckel för 
den sista dörren i slottet, en så kallad ”Boss nyckel”. Detta ger slottet ett flertal mindre mål 
att uppfylla. Spelaren måste nu inte bara hitta bossens rum, utan också nyckeln som låser 
upp den.

Joakim Hellman 890922-1478
Uppsala Universitet 2012



Slumpmässigt Genererade Nivåer

Unika Nyckel delar

(Figur 6.4, Ett par nyckel delar som tillsammans kan öppna en unik dörr.)

Detta koncept är väldigt lik det med Unika nycklar, förutom att i detta fall delar vi den unika 
nyckeln i ett flertal bitar. Spelaren måste nu samla på sig ett flertal nyckel delar som inte 
blir användbara innan alla delar har blivit samlade.

På detta sätt splittrar vi målet att öppna dörren inte bara till att hitta en nyckel, utan flera. 
Nu har vi inte bara förlängt målet, utan också breddat ut det till ett flertal delmål, och kan 
på så sätt öka variationen för spelaren då han inte är tvingad till att upptäcka dessa 
nycklar i någon speciell ordning.

Engångsnyckel

(Figur 6.5, En nyckel kan användas endast en gång till vilken dörr som helst.)

I detta fall kan nyckeln användas för att öppna vilken dörr som helst. Nyckeln kan endast 
användas en gång, och försvinner sedan från spelarens utrustning. De benämns oftast 
med termen ”Small Key”.

Denna nyckel kan användas mer öppet än de andra då spelaren oftast kommer ha tillgång 
till ett flertal låsta dörrar på samma gång. Spelaren får själv välja vilka dörrar han eller hon 
vill öppna, samt i den ordning de önskar.
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Färgad Nyckel

(Figur 6.6, En nyckel kan användas flera gånger till matchande dörrar.)

Denna nyckel är lite utav en blandning utav de två föregående. I detta fall kan nyckeln 
användas på ett flertal dörrar av rätt sort. Det enklaste exemplet att förklara det här 
systemet på är att alla dörrar har en färg, och någonstans på banan finns en nyckel med 
samma färg. Nyckeln kan användas ett flertal gånger, på alla dörrar som delar dess färg. 
Men självklart behöver det inte vara färger som delar dem åt, nycklarna och dörrarna kan 
lika väl ha olika symboler eller andra egenskaper som delar dem åt.

Denna nyckel kommer låta spelaren att successivt låsa upp större delar av nivån han 
befinner sig i, utan att begränsa honom till endast en dörr som han kan öppna.

Alternativa Nycklar

Nycklar måste inte vara nycklar. Om vi inte tänker på dess visuella form utan bara dess 
funktionalitet så är en nyckel ett objekt som spelaren kan bära med sig för att kunna nå 
nya områden han tidigare ej kunnat bege sig in i. Vare sig objektet är ett engångsobjekt 
som försvinner vid användning eller om spelaren kan behålla den för resten av sin resa 
beror helt och hållet på objektet.

Nycklarna skulle lika gärna kunna vara lösenord som öppnar dörrar med kodlås. Detta är 
självklart ett naturligt koncept för oss i vårt samhälle, men dörrarna skulle lika gärna kunna 
vara stora isblock, medan nycklarna skulle kunna vara facklor som kan användas för att 
smälta isen. 

Att använda hinder som det här är inte ovanligt. Som vi nämnde i den korta beskrivningen 
av olika skatter kan spelaren oftast hitta en skatt i form av ett verktyg som i sig agerar som 
en nyckel, då den låter spelaren uppfylla vissa kriterier och överkomma hinder som 
tidigare var i hans väg. Men då är det viktigt att ta i åtanke att spelaren oftast behåller det 
här verktyget från en nivå till en annan. Nu kan vi också introducera delmål som inte bara 
handlar om att hitta en nyckel någonstans, spelaren kan nu också introduceras till en dörr 
som han redan har nyckeln till, och vi kan variera utmaningar och uppdrag på detta sätt.
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Problemet med Nycklar

(Figur 6.7, Träd för tre olika slott där man rör sig fritt, men det kostar en nyckel för att passera ett lås)

Det finns ett enkelt sätt vi kan använda för att beskriva dörrar och nycklar i ett träd, där vi 
har ett begränsat antal nycklar och dörrar, och kan bara ta oss igenom en låst nod genom 
att använda en redan funnen engångsnyckel. På detta sätt kan vi enkelt se en liten 
struktur för vår nivå. [7]

Om vi ska designa slott med nycklar så finns det en viktig del man måste ha i åtanke, 
nämligen placeringen utav nycklarna. I den övre figuren ser vi tre enkla pusselträd för tre 
olika slott. Man börjar i den översta punkten och vill ta sig till den nedersta, och det kostar 
en nyckel att ta sig förbi ett lås. 

Träd A
I slott A ser vi att vi direkt kan nå en nyckel, och sedan använda den på låset för att ta oss 
till slutet. Detta slott går alltid att klara av, då vi alltid har tillgång till en nyckel när det finns 
ett lås vi inte kan ta oss förbi.

Träd B
Slott B är omöjligt att klara av. Vi bemöts direkt av ett lås, och den enda nyckeln i slottet 
ligger bakom låset. Det går alltså aldrig att ta sig till slutet av det här slottet.

Träd C
Det sista slottet, slott C, har vi direkt tillgång till en nyckel. Men sedan beroende på vilken 
dörr vi öppnar med den kan målet bli omöjligt att nå. Detta är inte lika dåligt designat som 
slott B, men så länge det finns en risk att spelaren inte kan nå målet är det en felaktig 
design, vi vill ju trots allt att spelaren ska lyckas vinna.

Notera att i detta exemplet har vi använt oss utav engångsnycklarna vi diskuterade 
tidigare, men oavsett vilken sorts nycklar vi använder så är det viktigt att överväga 
nycklarnas placeringar.
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Att bygga ett äventyr
Nu när vi har undersökt vanliga element inom nivåer i äldre äventyrsspel så ska vi nu 
bestämma oss för vilka delar vi vill implementera, och bestämma något sätt för att bygga 
ett äventyr. Först bestämmer vi oss för vilka objekt vi vill ha i en nivå.

● En unik ingång, ett startrum.

● En unik utgång, ett slutrum.

● Ett slumpmässigt antal engångsnycklar och engångsdörrar.

● En unik nyckel och en unik dörr för utgången.

● Ett slumpmässigt antal skatter.

Att bygga ett äventyr låter inte enkelt, men vid undersökning och analys av ett par 
tempelsorter i olika spel från ”the Legend of Zelda” serien så ser vi att det finns ett par 
underliggande regler de verkar följa. Vi finner ett antal regler som de följer för att enkelt 
kunna göra en ritning för en önskad nivå, som inte har några otillgängliga områden. Vi kan 
börja med ett par enkla regler.

● Innan den första låsta dörren måste det finnas en nyckel.

I spelet ”the Legend of Zelda” om spelaren beger sig in i nivå 6 finner han en nyckel, och 
två låsta dörrar. Utifall spelaren tar fel dörr kommer man till en återvändsgränd och kan 
inte bege sig in djupare in i nivån. Det är dock i detta spel möjligt att ta med sig oanvända 
nycklar från andra nivåer emellan dem, samt går det att hitta folk som säljer nycklar, så det 
är faktiskt omöjligt för spelaren att någonsin fastna, men i vår implementation har spelaren 
inte tillgång till dessa alternativ.

● Det måste finnas exakt lika många engångsdörrar som det finns 
engångsnycklar.

I spelet ”the Legend of Zelda: Link's Awakening” kommer spelaren sätta sin fot i nivå 3 där 
det finns 9 nycklar, men bara 8 stycken dörrar. Det här avsiktligt för att lösa ett problem 
som nivåns design skapat. I ett område i nivån finns det tre stycken låsta rum med nycklar 
i sig, som sedan alla visar sig vara återvändsgränder. Utifall den sista extranyckeln inte 
fanns skulle det vara möjligt för spelaren att låsa ut sig själv ur dem här rummen. Det 
skulle inte ta bort några kritiska delar av nivån då ingen utav återvändsgränderna 
innehåller något spelaren måste ha för att nå slutet på nivån, men det skulle kunna skapat 
frustration hos spelaren att inte kunnat utforskat alla möjliga rum. Ironiskt nog är denna 
nivå både formad och döpt efter en nyckel.
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(Figur 7.1, Ett exempel på en nivå som tvingar oss att ha ett skilt antal nycklar och dörrar.)

Så om vi vill ha samma antal nycklar som låsta dörrar får vi se till att inga slutrum i vår 
nivå, som då är återvändsgränder, har engångsnycklar i sig. De kan dock innehålla boss-
nyckeln, som är ett undantag. Detta blir ytterligare en regel.

● Inget rum som bara har en dörr (en återvändsgränd) får ha en nyckel.

Trädstruktur

Som vi såg i avsnittet om nycklar kan man bygga upp en sorts trädstruktur för på vilket sätt 
objekt är tillgängliga och låsta från en spelare i en nivå. Detta är i sig inte en karta för hur 
nivån kommer att se ut, utan bara en ritning för vilka mål och delmål som nivån ska 
innehålla.

Gareth Rees skrev en artikel som beskrev hur man till exempel kunde analysera spelet 
”the Legend of Zelda: Ocarina of Time”, och göra en trädstruktur utav alla mål och delmål i 
spelet. Så denna metod fungerar. [8] Notera dock att i vår trädstruktur så beskriver en nod 
ett rum, inte ett delmål.

Eftersom trädet inte har någon egentlig ritning för hur rummet ser ut och är dekorerade 
kan ett träd till exempel bygga ett flertal diverse nivåer som varierar i teman, storlek, och 
generell form och layout. 

Vi kan börja med att bygga ett träd på enklaste sättet möjligt. Om en nod har tillgång till ett 
visst antal låsta dörrar, måste samma nod ha tillgång till lika många nycklar. På så sätt 
kommer vi alltid garanterat ha tillräckligt med nycklar för alla dörrar. Vi börjar med en start 
nod, och ger den ett antal nycklar och dörrar. Sedan för varje dörr får vi en ny nod, och 
utför samma process på dem. I figur 5.2 ser vi ett exempel på hur processen kan se ut vid 
de första tre stegen vid skapandet av ett pusselträd.
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(Figur 7.2, Ett exempel på tre steg vid uppbyggnad utav ett träd.)

● Steg 1: Vi ger vår nod ett slumpmässigt antal nycklar, och ger den lika många 
dörrar, nu för varje dörr har vi en ny nod som behöver färdigställas.

● Steg 2: Nu väljer vi en utav de ofärdiga noderna och gör samma sak, slumpar fram 
ett nytt antal nycklar och dörrar. I detta fall slumpar vi fram inga nya nycklar, och gör 
denna nod till en slutnod.

● Steg 3: Vid den resterande noden slumpar vi fram ett tal, och lägger dit ett 
respektive antal nycklar och dörrar.

● Och så vidare tills vi inte har några ofärdiga noder längre...

Boss-rummet och Boss-nyckeln

Boss-rummet är enklast att lägga in. När vi har ett färdigbyggt pusselträd lägger vi helt 
enkelt till en nod på en slumpmässig nod, men självklart kan man se till att det är större 
chans att en djupare nod väljs. När man väl har valt en nod lägger man helt enkelt till en 
nod efter den, och placerar bossdörren där. Bossnyckeln kan sedan placeras vart som 
helst i pusselträdet innan slutnoden, helst varken för nära startnoden eller slutnoden. Här 
kan vi om vi vill också dela upp bossnyckeln i flera olika bitar.

Eftersom boss-nyckeln är en unik nyckel som bara fungerar på boss-dörren stör den inte 
vårat system med engångsdörrar och nycklar.
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Den färgade nyckeln

(Figur 7.3, En nivå med en färgad nyckel och dörrar. Alla noder som vi inte når utan nyckeln är markerade)

Den färgade nyckeln är något liknande boss-nyckeln, men nu byter vi helt enkelt ut ett 
antal utav de redan existerande låsta dörrarna med ett färgat lås och hittar sedan en nod 
som inte har någon av dessa noder som föräldrar, och placerar den färgade nyckeln där. 
Vi behöver också ta bort en nyckel ifrån var och en av noderna där vi bytt ut engångsdörr 
mot en färgad dörr, annars får vi för många nycklar.

Förstör trädstrukturen

(Figur 7.4, Vi kan göra det mer intressant genom att slå ihop vissa noder, men förlorar då trädstrukturen.)
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Men om vi tänker till, samt kollar på olika nivåer i spel, så har de inte alltid en trädstruktur 
på detta sätt. I vissa fall kan två stycken låsta dörrar leda till samma rum. Vi kan uppnå 
detta genom att slå ihop två eller flera noder i trädet.

Detta verkar inte alls påverka spelarens förmåga att nå alla nycklar, utan ger spelaren bara 
mer valmöjligheter i hur han utforskar nivån. Nu kan spelaren nå samma rum på ett flertal 
olika sätt, och också råka ta vägar som leder honom tillbaka till start, man kan se det som 
att utifall man beger sin in i en nod ifrån en av dess barn så har man tagit bakvägen in. 
Även om vi inte har en trädstruktur kan vi se noder som förälder och barn till varandra, 
beroende på deras minsta djup ifrån startnoden.

(Figur 7.5, Ett exempel där vi har slagigt samman noder med stor skillnad på djup.)

Om vi vill ”kombinera” två noder kan vi helt enkelt dra en väg emellan dem, utan ett lås. 
Detta tillåter spelaren att röra sig emellan dem fritt.

När man väljer noder att kombinera kan man också jämföra djupet på dem och, om man 
önskar, se till att man har översikt för djupet på noderna man kombinerar. Om vi till 
exempel tar en nod man behöver 1 nyckel för att ta sig till, och sedan en nod man behöver 
10 nycklar för att ta sig till, och slår ihop dessa, innebär det att beroende på vilken väg 
spelaren väljer, antingen tar en genväg som sparar honom riktigt mycket tid, eller en 
omväg som slösar bort den.

Men utifall man bestämmer att man bara får kombinera noder vars djup varierar max 
endast ett fåtal steg, förhindrar vi att spelaren kan ta en alltför stor omväg, eller på samma 
sätt ta en genväg som leder honom förbi det mesta i nivån.
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På samma sätt kan det vara smart att inte slå ihop en redan sammansatt nod med för 
många andra noder, då detta kan göra att det finns ett onödigt stort antal dörrar som alla 
leder till samma återvändsgränd.

Det finns ett par sidoeffekter på en sak vi har diskuterat tidigare. Nämligen de färgade 
nycklarna. Om vi slår ihop en nod under ett färgat lås så finns det nu risk att noden hade 
en gång till sig som inte krävde en färgad nyckel. Vi kan dock komma på en alternativ 
metod för att placera ut dessa. Vi kan enkelt  välja ett antal noder som inte har några 
yngre noder under sig. Sedan arbetar man sig upp ett par steg längsmed dessa noders 
alla föräldrar, och byter sedan ut de låsta dörrarna med färgade lås som tidigare 
diskuterat.

Blanda om nycklarna

Men för att göra saker och ting lite mer intressanta, och lite mindre förutsägbara, skulle 
man kunna blanda om nycklarna till en viss del. 

Först verkade det helt enkelt som att man kunde flytta nycklarna uppåt i trädet hur mycket 
som helst, utan några konsekvenser alls. Men utifall vi har förstört trädstrukturen som 
beskrivet tidigare, så fungerar inte detta längre, då vi inte längre kan lova att spelaren 
beger sig in i en nod, och alla dess yngre noder, från en specifik riktning. Detta verkar dock 
kunna undvikas med en ny regel.

● En nyckel i en nod kan alltid flyttas till dess förälder i trädet, så länge den 
bara har en förälder och ingen av dess yngre noder har ett flertal föräldrar.

Vad detta nu innebär är helt enkelt att vi alltid kan flytta en nyckel närmare startnoden, så 
länge vi vet att det här är den enda vägen spelaren kan nå den här noden. Då är det 
fortfarande garanterat att vi stöter på den här nyckeln.

På samma sätt vill vi ju behålla det faktum att alla nycklar ska vara tillgängliga. Och 
startnoden är ju garanterat alltid tillgänglig för spelaren, så då borde denna regel kunna 
användas.

● En nyckel kan alltid flyttas till startnoden, men efter detta kan denna nyckel 
inte flyttas något mer.

Anledningen att vi inte kan flytta den här nyckeln mer sen är för att försäkra oss om att vi 
inte flyttar den till ett otillgängligt ställe.
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(Figur 7.6, Oavsett vilken väg spelaren tar kommer han nå den sista noden, vi kan flytta nycklar dit.)

● Om en nod har ett antal dörrar N som leder till noder som alla är föräldrar till 
en sammansatt nod, så kan N-1 antal nycklar flyttas emellan dessa två noder.

Denna regel kan vara lite svår att förstå. Som vi nämnde tidigare kan vi bara flytta nycklar 
så länge de behåller sin garanterad tillgänglighet för spelaren. Om vi vet vid en nod att ett 
antal dörrar garanterat leder spelaren till en annan nod, kan vi i det här tillfället byta plats 
på det antalet dörrar, minus en nyckel, till noden som de vägarna leder till. För oavsett 
vilken av de vägarna som spelaren tar så kommer den att leda till nyckeln som vi har flyttat 
på. Anledningen att vi tar antalet dörrar minus en nyckel, är för att annars skulle vi kunna 
flytta alla nycklar, så spelaren inte har möjlighet att välja en dörr alls.

Denna regel kändes viktig mest för att notera hur pass avancerat saker och ting kan bli när 
man kastar in mer och mer olika objekt och vägar emellan noder.
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Att bygga en nivå
Så nu när vi har undersökt ett flertal olika sätt för att skapa riktlinjer för en nivå, vill vi 
bygga upp en tvådimensionell karta för hur nivån fysiskt ser ut. 

Det är möjligt att bygga en karta och strukturen som vi har nämnt tidigare på samma gång. 
Vi vill först bygga upp en karta som beskriver vart olika rum och korridorer ligger, vilka 
andra rum de har dörrar till och vad som kommer att finnas i dem. Vi bygger upp detta ur 
ett tvådimensionellt rutsystem.

Vi kommer i detta steg att använda oss utav en variant av bottom-upp metoden som vi 
nämnt tidigare, då detta verkar fungera väl med rutsystemet vi tänkt använda, tilsammans 
med att vi vill försöka sätta ut dörrar och nycklar medans vi bygger nivån, och inte efterråt. 

(Figur 8.1, Ett rutsystem som beskriver en nivå, med ett flertal områden som i sin tur består av flertal rum.)

Här är det också lämpligt att vi definierar exakt vad ett par olika termer vi kommer att 
använda innebär.

Cell
En ruta i rutsystemet är en cell. Den kan antingen vara tom, eller innehålla ett rum.

Rum
Utifall en cell inte är tom, är den ett rum i vår nivå.

Område
Ett område är en mängd rum som kan nå varandra utan att korsa en vägg eller dörr.

Nivå
Allt som ligger i vårt rutsystem tillsammans Alla rum, dess innehåll och vägarna emellan 
dem är vår nivå.
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Lägga dit områden

Så först måste vi behandla specialfallet då det inte finns några områden utsatta alls. I detta 
fall väljer vi enkelt en slumpmässig cell i vårat rutsystem som vi markerar med en 
Startsymbol, enkelt!

(Figur 8.2, Vi har slumpmässigt valt en cell som ingång, och kommer ihåg grannarna.)

Hur tar vi oss vidare härifrån? När vi markerar ut ett nytt rum, tar vi alltid dess fyra 
närmaste grannar i rutsystemet och om de är tomma, lägger dem i en lista. Denna lista 
innehåller alla celler som vi kan göra en direkt väg till. 

(Figur 8.3, Hur de första tre stegen då vi sätter ut rum kan se ut.)

Sedan när vi vill placera ut ett nytt rum tar vi slumpmässigt en utav cellerna som ligger i 
den här listan, och markerar ut ett rum där. Sedan tar vi och kollar efter celler som är 
grannar till den, och som inte är tomma, och väljer slumpmässigt en utav dem att bli den 
här cellens ”förälder”. Vi placerar en dörr emellan dem. Detta följer då trädstrukturen därför 
att vi hela tiden lägger till ett rum som ett barn till en tidigare existerande rum, det vill säga 
en förälder.

Notera att utifall listan med celler som vi kan placera nya rum i är tom, så har vi använt alla 
celler i rutsystemet, och kan inte lägga till mer rum.
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Expandera områden

Så det här fungerar fint, men det ser lite stelt ut, och just nu är ju varje område bara ett 
rum stort. Men vi kan göra rummen lite mer intressantare genom att expandera dem, och 
få variation på dess storlekar och former.

(Figur 8.4, Hur de första tre stegen ser ut då vi sätter ut områden som expanderas ett antal rum.)

Efter att vi lagt till ett nytt område i rutsystemet tar vi och expanderar den. Detta är 
liknande de vi gjort tidigare, fast nu väljer vi bara från celler som är grannar till det här 
området, och vi sätter inte en dörr emellan dem, utan en hel öppning. Dörrar används bara 
emellan olika områden, och inte emellan rum i samma område.

Utifall ett rum inte blir stort nog (om vi har ett minimum för hur stort ett rum ska vara), kan 
vi sedan efter att ha expanderat rummet göra en koll på hur stort det är. Om det inte har 
lyckats blivit stort nog, tömmer vi dessa celler utan att lägga dem på minne, så vi aldrig 
kommer försöka använda dem igen, då vi vet att ett rum inte får plats i dem.

Notera att speciella rum, Startrummet, Bossrummet, och Slutrummet, alla är specialfall 
och kommer alltid att bara vara 1 cell stor.

Om man önskar kan man här försöka kontrollera den formen man bygger ut på, genom att 
specifikt välja, eller ge större chans till att vissa celler väljs. Till exempel kanske man bara 
vill ha områden som  är rektanglar eller linjer.
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Nycklar

(Figur 8.5, När vi lägger till ett nytt område lägger vi också till en nyckel i dess förälder.)

Men vi behöver ju placera ut nycklar också. Det blir enklast utifall vi gör detta på samma 
gång som vi lägger dit nya områden. I fallet då vi lägger dit ett nytt område väljer vi ett 
närliggande rum som blir dess förälder. Vi tar helt enkelt och väljer slumpmässigt en cell i 
förälderns område och försöker lägga in en nyckel där, och skapar sedan en låst dörr 
emellan vårt nya rum och dess förälder.

Utifall det inte går att lägga in en nyckel i föräldern struntar vi i det och låter dörren helt 
enkelt vara olåst.

Skatter

Skatter som inte direkt påverkar spelarens förmåga att röra sig fritt innan bossrummet, 
som en Karta, Kompass eller Bossnyckeln, kan sättas ut vart som helst. Men det kan vara 
lämpligt om vi inte placerar de här för nära startrummet och inte för nära slutrummet. Vi 
kan göra detta på ett enkelt sätt. Vi kollar vilket djup den djupaste cellen har, och lägger 
sedan ut skatterna i rum som har runtomkring hälften av det djupet. Detta löser problemet 
simpelt, även om det inte är optimalt.

Mindre skatter som till exempel skattkistor med lite pengar i dem eller någon dryck som 
ger spelaren lite liv behöver vi bry oss mindre om. De kan vara utspridda hur som helst. 
Även om detta är sant, finns det ett par saker som vi skulle kunna ta hänsyn till för att göra 
saker lite mer intressantare.

Vi kan enkelt se hur långt rummet som vi lägger skatten i är ifrån startrummet, och göra så 
att det är större chans att en skatt innehåller mer värdefulla saker desto längre bort den är. 
Detta gör att spelaren blir mer belönad desto djupare han utforskar nivån.

På samma gång skulle vi kunna ta reda på vilka rum som är återvändsgränder, och se till 
att de alltid har en skatt som är lite mer värd. På detta sätt kan vi minska chansen att 
återvändsgränder känns meningslösa.
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Bossrummet

Bossrummet består utav ett rum som är 1 cell stor, samt har den slutrummet som granne, 
som också är 1 cell stor. Spelaren kan bara ta sig in i bossrummet med en bossnyckel, 
och kan bara ta sig ut ur bossrummet genom att besegra bossen som finns inuti.

Bossrummet blir lite klurigt att lägga dit. Om vi lägger dit rummet först måste vi ta hänsyn 
till vart det ligger och sedan bygga en väg till den, det blir då också svårt att se till att den 
är långt ifrån startrummet, och vi vill placera rummet längst bort ifrån startrummet. Och vi 
kan inte garantera att det finns plats att lägga dit nya rum när vi vill lägga dit bossrummet.

Vi kan lösa detta genom ett annat, enklare sätt, som kan delas upp i två fall. Men var och 
en av dessa fall kräver också ett par regler som vi måste följa.

(Figur 8.7, Vi byter ut ett område emot vårt bossrum och slutrum.)

I det första fallet letar vi helt enkelt upp de rum som har det största djupet, alltså de som är 
längst bort ifrån startrummet. Sedan tar vi helt enkelt och byter ut en utav de här rummen 
emot bossrummet och slutrummet. För att detta ska fungera måste ett par krav uppfyllas.

● Krav 1: Vi måste minst generera ett rum, förutom startrummet.

Då vi i detta fall byter ut ett rum för bossrummet och slutrummet, måste vi minsta ha ett 
rum att byta ut, då vi inte vill ta bort startrummet.

● Krav 2: Alla rum vi genererar måste minsta vara 2 celler i storlek. 

Då vi vill byta ut ett rum för boss och slutrummet måste den vara stor nog att få plats med 
båda. Och då båda rummen är 1 cell i storlek måste rummet vi byter ut vara 2 celler i 
storlek.

● Krav 3: Rutnätet som vi genererar kartan i ha tillräckligt med celler för att få 
plats med startrummet och max-storleken för ett genererat rum.

Detta garanterar då att vi får plats med minst ett rum, annars vore de möjligt att generatorn 
försöker generera ett rum, men misslyckas då det är brist på plats.
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Detta är inte illa, men vi kan också göra liknande sak på ett alternativt sätt.

(Figur 8.8, Vi byter ut två områden emot vårt bossrum och slutrum.)

I detta fall tar vi den djupaste föräldern, tar bort den och alla dess barn, och sätter sedan in 
bossrummet och slutrummet i dess väg. Anledningen att vi tar den djupaste föräldern här 
är för att då är vi garanterade att ha minst 2 celler att använda, då minsta möjliga storlek 
på både föräldern och dess barn är 1 cell. Här slipper vi krav #2 i det tidigare nämnda 
fallet, men krav #1 och #3 blir lite striktare. 

● Krav 1A: Vi måste minst generera fem rum, förutom startrummet. 

● Krav 3A: Rutnätet som vi genererar kartan i ha tillräckligt med celler för att få 
plats med startrummet och max-storleken för fem genererade rum.

Anledningen att vi här behöver fem rum istället för ett är för att vi måste ha minst en 
förälder som inte är startnoden, och då startnoden är 1 cell stor har den 4 sidor, och kan 
då ha 4 grannar. Utifall vi har minst 5 rum, är vi garanterade att en utav dem inte är ett 
barn till startnoden, och att ett annat rum är en förälder.

Båda utav de här fallen fungerar, och garanterat lyckas sätta ut boss och slutrum utifall alla 
kraven uppfylls.
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Att bygga en omgivning

(Figur 9.1, Ett exempel på hur ett rum kan se ut inuti, med väggar och golv.)

Nu har vi ett rutnät med olika områden som består utav ett eller flera rum, som spelaren 
sedan kan röra sig emellan via låsta eller öppna dörrar. Det är dags att bestämma hur de 
ser ut på insidan. Inuti består ett rum utav ytterligare ett rutnät, där varje cell beskriver en 
del utav innehållet i rummet. Detta är ett vanligt sätt för tvådimensionella spel att bygga 
upp sina nivåer på, med så kallade Tiles.

En tile kommer att ha ett funktionellt värde, som till exempel beskriver om det är en vägg 
som spelaren inte kan ta sig igenom, golv som spelaren kan gå på, eller något som saktar 
ned spelaren. Den har sedan också ett grafiskt värde, som helt enkelt beskriver vad som 
visas där.

Så även om vi ska slumpmässigt generera rummens inre design, behöver vi ta hänsyn till 
den information som redan finns.

Just nu har varje rum de här egenskaperna.

● En position i rutnätet.

● Fyra stycken kanter, som kan ta sig an ett par olika former. (Vägg, Låst dörr, 
Öppen dörr, inget.)

● Ett innehållsvärde, som beskriver vad som finns i rummet. (Startdörr, 
Slutdörr, Boss, Bossnyckeln, Karta, Kompass, Engångsnyckel, Skattkista)

Så nu behöver vi alltså hitta på en algoritm som tar ett rum, och slumpmässigt genererar 
en inre design på rummet att det stämmer överens med de egenskaperna vi nyss 
redovisat.
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Kanter

Först kan vi ta och definiera vad de olika kantsorterna faktiskt innebär, och hur de kommer 
att påverka den inre designen i ett rum.

Vägg
En vägg sitter alltid emellan olika områden, förutom om det är en dörr som leder mellan 
områden.

En vägg innebär att det inte finns något sätt alls för spelaren att ta sig förbi den kanten. 
Raden eller Kolumnen som definierar kanten kommer att vara fylld med objekt som 
spelaren inte kan ta sig förbi.

Dörr
En dörr används bara då vi gör vägar emellan rum som tillhör olika områden. 

Detta innebär att det kommer att finnas en gång emellan de två rum som nuddar kanten. 
Utifall dörren är låst so kommer gången att blockeras av ett par tiles som försvinner utifall 
spelaren använder en engångsnyckel.

För att göra det enklare kan varje kant ha en specifik position för denna väg, så när vi 
dekorerar ett rum behöver vi aldrig kolla vart våra grannar har placerat deras vägar.

Inget
Utifall ett rum ligger granne till ett rum som tillhör samma område, så är det denna kantsort 
som används emellan dem.

Denna kantsort har inget speciellt krav. När vi designar rummet är det fritt fram att göra 
vad vi vill med den här kanten. Så här kan vi inuti ett område tekniskt sett sätta ut tiles som 
blockerar spelarens väg likt en vägg, så länge han kan ta sig till rummet genom någon väg 
i området, men inte nödvändigtvis genom alla kanter.

(Figur 9.2, Två rum med kanter som inte matchar. Vilket kan lura spelaren med en falsk väg.)
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Det är också värt att notera att de två kanter som nuddar varandra när två rum ligger 
bredvid varandra, kommer alltid att ha samma värde. Om vi har en dörr på vår kant som 
kommer kanten på andra sidan också ha en dörr, och så vidare. Detta gäller också för de 
tiles som är utsatta inuti rummen längsmed kanterna, i alla fall för deras funktionsvärde 
(Vägg, Golv, etc). 

Detta är på grund av att då vi kör med en kamera vy som är låst till ett rum åt gången, vill 
vi alltid att spelaren enkelt kan se vilka kanter han kan gå igenom. Alternativt skulle man 
kunna bygga upp rummen på ett sådant sätt att de delar kanter, så istället för att två rum 
har varsin kant emellan sig själv och det andra rummet, delar det på en och samma kant 
som de får dekorera.

Objekt

Med objekt syftar vi på ingångar, utgångar, bossar, nycklar, dörrar, och skatter. Dessa 
objekt läggs inte in i terrängen som en tile som spelaren inte kan gå igenom, utan som 
separata entiteter. Detta på grund av att dörrar måste kunna flyttas när de låses upp, 
skatter måste försvinna när man plockar upp dem, och bossar kunna attackera spelaren. 
Så de kan inte vara låsta till rutsystemet rummen är uppbyggda med.

Det finns inga speciella krav för placeringen av dessa objekt, det är helt upp till rum 
generatorn att bestämma det. Det enda kravet är att  de inte kan ligga på ett oåtkomligt 
område, och att de håller sig innanför gränsen på det rum so de bestämt ska ligga i.

Rum eller Områden?

Så när vi vill designa de här områdena, kan vi bygga dem rum för rum, eller alla rum i ett 
område samtidigt. 

Utifall vi bygger upp rum för rum, så behöver vi då bara ta hänsyn till de egenskaper som 
ett separat rum har. Och i vårat fall är det rummets innehåll, och dess fyra kanter (dörrar 
och väggar). Så här kan vi enkelt isolera varje rum för sig och med hjälp utav dessa 
värden ha en simpel algoritm som slumpmässigt genererar en passande terräng.

Utifall vi vill bygga upp område för område, har vi möjlighet till en mycket större variation 
av terränger att generera. Vi kan till exempel planera ut en vallgrav runt hela området, inte 
bara ett rum. Eller en å som skär igenom området, med en eller flera broar som går över 
den. Så vi kan göra större planer, men det algoritmerna blir avancerade, då vi nu inte bara 
har en mängd rum med skilda variabler, men de bildar också tillsammans områdets form, 
som vi måste ha hänsyn till.
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Situationer att undvika

(Figur 9.3, Ett rum där vi klart och tydligt har ett par oåtkomliga områden.)

Det självklaraste som vi måste undvika är att vi i ett rum genererar terräng som spelaren 
inte kan nå. Utifall vi har ett par otillgängliga områden som är små kan man helt enkelt 
”fylla in” dem med tiles som spelaren inte kan gå igenom. Det går också att kolla utifall 
vårat genererat rum har ett flertal avskilda områden, och utifall den har det genererar man 
ett nytt rum. Notera att det är möjligt att man använder portaler eller teleporters som låter 
spelaren röra sig emellan tiles som inte nödvändigt ligger grannar till varandra, i det fallet 
kan man ha områden som är avskilda, då de inte blir otillgängliga.

(Figur 9.4, I det röda rummet ser det ut som att vi har ett oåtkomligt område.)

Dock bara för att ett område är otillgängligt ifrån vårt rum betyder det inte nödvändigtvis att 
det är helt otillgängligt I fallet ovan ser vi att utifall det otillgängliga området i ett rum har en 
väg som leder till en av rummets kanter, finns det fortfarande en chans att det är möjligt att 
ta sig till området. Så krav kanske inte skall ställas på enstaka rum, utan mer passande på 
områden, eller hela nivåer.
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Rum generering

Vi har satt upp ett par regler som måste följas, och tidigare har vi tagit en titt på ett flertal 
algoritmer. Nu vill vi generera innehållet inuti våra rum.

Faktum är att vi här inte behöver bestämma en unik generator att använda. Utan här kan 
vi låta algoritmen välja mellan ett antal olika generatorer som har olika sätt att dekorera 
rum, beroende på dess funktionalitet och visuella stil. Till exempel kan vi ju inte använda 
samma algoritm för att designa både bergskedjor och öknar.

Så när vi går igenom alla områden låter vi algoritmen bestämma en omgivning som 
passar. Detta kan vara helt slumpmässigt, eller så kan den ta hänsyn till ett flertal faktorer. 
Hur stort är området? Vilken form har det? Hur nära ligger vi startrummet? Hur nära ligger 
vi slutrummet? Vilka omgivningar har de områden som ligger nära? Hur många väggar 
och dörrar har vi? Och vad innehåller det här området? Detta behöver självklart inte vara 
strikt, utan de olika faktorerna kan öka chansen för ett visst område att väljas, men 
fortfarande låta slumpen bestämma.

Oavsett vilket slags område som används, utifall vi har ett specialfall (start, slut, eller 
bossrummet) måste vi se till att det finns tillräckligt med stor plats för ingången, utgången, 
eller bossen, att existera i spelvärlden.

Vi kan gå igenom ett par olika sätt att generera innehållen i rummet på.

I ett fall kan vi helt enkelt kolla på ett rums variabler, och enkelt väja emellan ett antal olika 
designade objekt att sätta ut. Till exempel, vi kan kolla utifall rummet kommer att innehålla 
en skattkista, i det fallet kan vi slumpmässigt välja utifall vi vill placera kistan i ett utav 
rummets kanter, eller att lägga it en piedestal i mitten av rummet som vi ställer skattkistan 
ovanpå.

Detta är enkelt, och vi har nu mycket kontroll över hur rummen ser ut och kommer att vara 
strukturerade. Men om vi vill ha mycket variation blir det mycket alternativ vi behöver 
designa, och vi låter egentligen inte algoritmen generera någon terräng själv, utan 
slumpmässigt välja saker vi redan har designat.

Annars kan vi använda cellulär automata, och få fram en helt slumpmässig form på 
rummet. Men nu finns det ju inga garantier för att rummet har vägar till de dörrar vi vill ha. 
Utifall vi fortsätter slumpa fram rum med den här metoden tills vi hittar ett rum som når alla 
dörrar, kommer detta vara oerhört kostsamt tidsmässigt, och teoretiskt sett kanske vi aldrig 
hittar en lösning.

Den enklare lösningen är att vi hjälper den här metoden att få den önskade formen, innan 
vi böjar runda av alla kanter. Så först kan vi slumpa fram utifall varje tile ska vara vägg 
eller golv som vi kan gå över. Därefter kan vi bygga korridorer som leder till dörrarna, och 
sedan börja runda av. Nu har vi en mycket större chans att få en form som når alla dörrar. 
Vi kan också  annars runda av formen först, och sedan kolla utifall vi kan sträcka ut den så 
att den når alla dörrar. Oavsett, så hjälper vi den komma fram till vårt önskade resultat.
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Implementationen
Användargränssnittet

(Figur 10.1, Huvudfönstret för applikationen.)

När man kör .jar filen möts man utav ett användargränssnitt i form utav ett fönster med ett 
antal verktyg och vyer som användaren kan använda för att påverka input till programmets 
nivå-generator, och för undersöka resultaten. 

Menyn

I menyn som finns i den övre delen av fönstret kan användaren komma åt två grupper med 
val. I ”Edit” menyn kan man välja att generera en ny nivå, med hänsyn till de värden från 
de sliders som finns i fönstret.

Spelaren kan också välja att flytta det valda rummet för Rum-Vyn, antingen ett steg uppåt, 
nedåt, vänster, eller höger. Detta fungerar självklart inte utifall ingen nivå har genererats, 
eller om man försöker flytta Rum-Vyn till en cell som ligger utanför rutsystemet.

Verktyg

I det övre högra hörnet finns det en stor knapp som användaren får trycka på när han 
önskar att slumpmässigt generera ny nivå, med de valda värdena från de sliders som finns 
under knappen.

Vid vänstersidan av fönstret finns också fyra stycken sliders som användaren kan använda 
för att ändra ett par variabler som programmet använder när den genererar en nivå.
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De två övre sliders används för att bestämma det största och minsta möjliga antal 
områden som kan genereras i nivån. Specialrum (Start rummet, Boss rummet, och Slut 
rummet) räknas som separata områden, och då de tre rummen alltid måste existera så är 
det minsta antal möjliga rum 3. Notera också att utifall de antal celler som finns i vårat 
rutsystem (I implementationens fall 768) inte får plats med de tre specialrummen, och det 
minsta antalet extra områden gånger det störta antalet rum ett område kan ha, så finns det 
ingen garanti att vi kommer uppnå det minsta antalet områden. Detta är på grund av att 
det då kan hända att områdena inte får plats i rutnätet.

De två undre sliders använder användaren för att bestämma det största och minsta 
möjliga antal rum som ett område kan ha. Detta gäller inte för specialrum (Start rummet, 
Boss rummet, och Slut rummet), som alltid bara är 1 rum stort.

I båda fallen. Utifall den slider som bestämmer det största möjliga värdet går under det 
minsta möjliga, flyttas det minsta möjliga värdet automatiskt till samma värde. På samma 
sätt ändras det största möjliga värdet utifall det minsta möjliga värdet överstiger det största 
möjliga.

Nivå-Vyn

(Figur 10.2, Nivå-vyn, som visar kartan för de olika rummen i vår cell, och vad de innehåller.)

Nivå-Vyn visar ett rutsystem där den ritar ut kartan för hur den senaste genererade nivån 
ser ut. Utifall en cell är tom har den en svart färg, annars i en cell så ritas ut en färg, och 
sedan rummets fyra kanter och en ikon som visar vad rummet innehåller.

Här visas också en markering över det rum som är valt för Rum-Vyn att visa. Man kan 
ändra det markerade rummet via menyn, eller musen.
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Rum-Vyn

(Figur 10.3, Rum-vyn, som visar innehållet inuti ett valt rum.)

Här visas en mer detaljerad vy av insidan utav det markerade rummet. Här kan 
användaren se den exakta placering av tiles som varelser i spelvärlden kan, och inte kan 
röra sig över. Rummet ritas ut ur en sådan vy att spelaren ser grafik som representerar 
golv, väggar, och otillgängliga tiles, samt andra objekt av intresse, som nycklar, kistor, eller 
annat. 

Det finns ett antal viktiga objekt att känna igen här, som vi nu tar upp.

Ingång och Utgång

(Figur 10.4, En portal som transporterar spelaren emellan olika nivåer.)

Nycklar, Dörrar och Skatter

(Figur 10.5, En nyckel, bossnyckeln, dörr, och tre olika skatter som spelaren kan hitta.)

Bossar

(Figur 10.6, Bossen som finns i boss-rummet, färgen och dess ansikte slumpas fram enskilt.)
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Nivå generatorn

Nivå generatorn använder botten-upp metoden som vi nämnt tidigare, den börjar med ett 
rum i ett rutnät och steg för steg så väljer den en granne till ett redan utplacerat rum, och 
gör det till början av ett nytt område. Sen tar den och förstorar det området genom att välja 
grannar till det området, och bygga ut ytterligare. Utifall det minsta antal rum ett område får 
ha inte får plats, tar vi bort rummet. Annars godkänner vi området, och fortsätter att 
upprepa den här processen tills vi har nått det önskade antalet områden.

Inuti ett område sätts det inte ut några slumpmässiga väggar, detta är för att göra 
områdena öppnare och friare att utforska, samt enklare att se och skilja på områden i nivå-
vyn. 

Rum generatorn

Efter att vi har genererat kartan över nivån, går vi igenom alla områden, och väljer 
slumpmässigt bland en lista av rum-sorter, och väljer sedan dess algoritm för att dekorera 
insidan av alla rummen i det området.

Vi har endast ett fåtal olika sorters områden, som använder sig av ett varierande antal 
slumpmässiga algoritmer.

Grottorna

(Figur 10.7, Ett slumpmässigt genererat rum från grottorna.)

I grottorna använder vi cellulär automata för få en naturlig och avrundad form på väggarna. 
För att se till att spelaren alltid kan röra sig emellan de kanter som inte är blockerade ser vi 
till att först fylla alla celler i rutnätet med väggar, vi gräver sedan ut en korridor med 
varierande bredd emellan alla kanter som spelaren kan ta sig igenom. Därefter går vi 
igenom alla celler som inte ligger vid kanten av rutnätet, och ger dem en 60% chans att 
också grävas ut. Därefter itererar vi igenom rutnätet ett par gånger och avrundar alla 
kanter, och får ett avrundat område med väggar till alla gångar. För att vara säkra att vi 
inte har några avskilda områden, kollar vi efter detta, och utifall vi upptäcker dem försöker 
vi helt enkelt generera ett nytt rum.
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Kyrkogården

(Figur 10.8, Ett slumpmässigt genererat rum från kyrkogården.)

I kyrkogården använder vi också cellulär automata, med ett par variabler i algoritmen 
ändrade. Här tar vi också och slumpmässigt placerar ut gravstenar i området, så länge de 
inte läggs på en cell som har mer än en granne som spelaren inte kan ta sig igenom, är vi 
säkra på att vi inte blockerar en redan existerande väg. Vi gör detta enkelt genom att kolla 
på en cells 8 närmaste grannar, och kollar utifall spelaren kan gå över dem eller inte.

Slottet

(Figur 10.9, Ett slumpmässigt genererat rum från slottsområdet.)

I slottsområdet byggs tunna, raka korridorer emellan alla kanter på rummet som inte har 
väggar. Därefter har dessa korridorer en chans att bygga ännu en korridor ifrån dessa 
punkter. Så här har vi ett fåtal förbyggda korridorer, en del som alltid placeras ut, beroende 
på rummets kanter, och sedan ett par som har en slumpmässig chans att placeras ut.

Objekt
Nycklar och skatter placeras slumpmässigt ut på en cell i rummets rutsystem, som 
spelaren kan röra sig över, så att vi vet att han kan nå den. Detta är dock upp till rum 
generatorn, så utifall man önskar så går detta att ändra per område.

Dörrar placeras alltid ut på samma fyra ställen, beroende på om dörren pekar upp, ned, 
höger eller vänster. Eftersom vårat krav är att vägar (och på samma gång dörrar.) alltid har 
samma position, behöver vi inte göra någon koll här.
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Prestanda

(Figur 10.10, En tabell för hur lång tid det tar att generera 100 nivåer med olika parametrar. )

Vid prövning ser vi att algoritmen växer linjärt när vi genererar mer antal rum, tills den når 
gränsen för hur många rum som får plats i vårat rutsystem. Med 32 kolumner och 24 rader 
i vårat rutsystem har vi 768 möjliga celler som kan innehålla rum.

Den röda linjen växer snabbare, då den har en större storlek på de områden den vill 
generera, vilket resulterar i ett större antal rum.

Och då det antal rum som genereras är antal områden gånger antalet rum ett område 
kommer att innehålla, kan vi räkna ut att när vi har minsta möjliga storlek på områden (den 
blåa linjen i figur 10.10), så kommer vi först närma oss gränsen när vi når 384 Antal 
områden. När vi prövar med största möjliga storlek på områden (den röda linjen i figur 
10.10), närmar vi oss gränsen vid 24 antal områden.

Det är också värt att notera att rita ut nivån på skärmen är kostsam, då vi har 768 möjliga 
rum, varav vi renderar alla genererade rums fyra kanter, bakgrundsfärg, och innehåll. Så vi 
renderar sex bilder per rum. Detta skulle gå att optimera utifall vi istället i förtid manuellt 
tillverkar bilder för hur alla möjliga rum kan ser ut, och låta programmet välja rätt bild, och 
bara rita ut en bild, istället för sex.
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Eftertankar
Lokala Portaler

I nuvarande form kan en spelare vara väldigt vilse under en längre tid i en större nivå. Att 
generera ett antal lokala portaler i en nivå skulle låta en spelare kunna låsa upp dessa när 
han först besöker dem, och sedan kunna använda dem för att direkt kunna ta sig till en 
tidigare upplåst lokal portal. 

Detta skulle förenkla spelarens förmåga att röra sig runt i nivån, och också kunna fungera 
som en belöning utifall spelaren råkar ta vägar som leder honom bort ifrån hans mål. Vi 
skulle bara behöva se till att det finns minst två såna lokala portaler, och att det antal rum 
det tar sig att gå från en annan lokal portal till denna inte är för få.

Områdesformer

I den här implementationen används alltid samma algoritm för att bygga formen på nya 
områden, och sedan efter det bestämmer vi slumpmässigt vilken områdessort som tillhör 
området. Men här skulle man kunna låta programmet vid byggnad utav ett område först 
välja dess sort, och sedan välja en algoritm som bygger upp en passande, mer specifik 
form på område. Vi skulle till exempel kunna ha ett skogsområde som gör stora öppna 
former på området, innan vi fyller i det. Eller kanske ett slottsområde som alltid behåller 
formen av en rektangel, eller korridorer som alltid har rum som ligger i en vertikal eller 
horisontell rad.

Detta skulle kunna låta oss anta mer när vi designar ett områdes innehåll, då vi beroende 
på rummets sort, vet ungefärligt vilken form den har.

Utvalda Områdessorter

Innan man genererar en nivå kan man självklart bestämma vilka olika sorters områden 
som ska finnas i den. Så vi kanske vill ha en skog och en sjö. Utifall detta är fallet väljer vi 
bort de områdessorter som inte uppfyller detta krav, och genererar sedan nivån som 
vanligt. Detta val finns inte i implementationen, då vi endast har ett fåtal olika 
områdessorter.

Nyckelplaceringar

I implementationen läggs nyckeln till en dörr alltid i samma område som den låsta dörren. 
Detta leder till en viss förutsägbarhet då spelaren alltid vet att utifall det finns en låst dörr, 
så ligger en nyckel i närheten. I ett tidigare avsnitt nämnde vi hur vi kan blanda om nycklar, 
detta skulle då göra vår nivå mer oförutsägbar. Det är också värt att nämna att utifall 
storleken på rummen är riktigt små och nivån är stor blir det riktigt tätt med utplacerade 
nycklar. Detta kan leda till att det inte är lika spännande att hitta en nyckel, då de finns i 
praktiskt taget varenda rum.
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