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Sammanfattning 
 

Voronoidiagram är en välbeprövad teknik inom många olika områden och är vanligt 

förekommande inom grafisk texturering men har också förekommit inom stadsgenerering 

som del av andra tekniker. I denna undersökning har voronoidiagram isolerats från andra 

erkända tekniker och använts för stadsgenerering.  

Syftet med arbete var att studera hur olika konfigurationer för voronoidiagram kan 

användas för att styra diagrammet i syfte att generera en stad med mur. Utseendet för de 

genererade städerna är baserat på litteratur för medeltida städer.  

En applikation har skapats för att kunna testa olika konfigurationer. De konfigurationer 

som har använts inom projektet har utvärderats baserat på deras styrkor och svagheter.  

Arbetets resultat presenterar utöver utvärdering av konfigurationerna också hypotetiska 

förändringar och nya infallsvinklar till problemet vilket är intressant för att vidare 

undersöka för hur voronoidiagram kan användas inom procedurell stadsgenerering. 

 
Nyckelord: Voronoidiagram, procedurell generering, stadsplanering, stad med mur  
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1 Introduktion 

Arbetets första del går över en allmän presentation av procedurell generering och hur det kan 

användas för datorspel. Olika tekniker för hur procedurell generering har använts för 

stadsgenerering presenteras övergripande. Eftersom voronoidiagram ligger som grund för 

detta arbete kommer detta förklaras vad det är och presenteras för hur voronoidiagram har 

använts utanför och inom procedurell generering. Fortune’s algorithm är en algoritm som 

skapar ett voronoidiagram i ett tvådimensionellt plan vilket har använts för 

voronoidiagrammen i denna undersökning. 

Undersökning syftar till att besvara frågan hur voronoidiagram, som ensam teknik, kan 

konfigureras inom stadsgenerering där diagrammets celler och cellgränser representerar flera 

olika delar i genereringen. Genom att ha testat flera olika sätt att konfigurera 

voronoidiagrammen har konfigurationerna kunnat utvärderas mot varandra för styrkor och 

svagheter. Baserat på svagheter hos konfigurationerna har hypotetiska förändringar också 

presenterats.  

Stadens utseende är inspirerat av Norman Pounds bok om medeltida städer där diagrammet 

användas för att generera en mur kring staden och ett vägnätverk inom murens gränser. 

Terräng i form av en sjö representeras också av diagrammet. 

En artefakt har skapats i form av en applikation för att testa genereringen. Struktur kring 

tilldelning av regioner och kanter samt generering i lager har implementerats. Två olika 

konfigurationer för punktgenerering och tre olika konfigurationer för att utse lämpliga 

regioner inom diagrammet för att representera staden har skapats.  
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2 Bakgrund 

För att få bättre förståelse för termer och tekniker presenterade senare i rapporten går 

nödvändiga ämnen över i detta kapitel. Procedurell generering förklaras generellt och hur det 

har använts i spel och stadsgenerering. Arbetets centrala teknik, voronoidiagram, presenteras 

hur det har använts inom spridda områden däribland också hur det använts inom 

stadsgenerering. 

2.1 Procedurell generering 

Då det är en tidskrävande process att manuellt skapa en större mängd data kan det vara 

fördelaktigt att låta en algoritm skapa den önskade datamängden baserat på variabelvärden. 

Togelius, Kastbjerg, Schedl och Yannakakis (2011) definierar procedurell generering inom spel 

som “the algorithmic creation of game content with limited or indirect user input”. Det finns 

ingen exakt definition av termen, vilket är allmänt erkänt enligt Togelius m.fl (2011).  

Procedurell generering har länge använts för många olika områden inom bland annat 

datorgrafik. Exempel på dessa kan vara att använda noise (Perlin, 1985) till en textur, skapa 

3D-texturer med hjälp av noise av naturliga ytor som trä och sten, skapa modeller av 

varierande träd eller buskar (Longay, Runions, Boudon, Prusinkiewicz, 2012) och detaljerade 

celltexturer som skinn eller bark. 

2.1.1 Procedurell generering i spel 

Spel kan använda sig av procedurellt genererat innehåll men då begreppet är brett visas detta 

på många olika sätt. Fördelar med procedurella genereringsalgoritmer är att algoritmen tar 

mindre utrymme än att lagra informationen som algoritmen genererar.  

Ett bra exempel på när procedurell generering har använts i spel är inom spelgenren roguelike. 

Brookes (2013) beskriver genren och påstår i sin artikel att den kommer från spelet Rogue 

(1980) vilket ledde till en egen undergrupp till genren role playing-spel som fick namnet 

Roguelike. Genrens grundstenar kretsar kring att nivån man spelar på är procedurellt 

genererad och om man dör i spelet är spelsektionen över och man måste då börja om från 

början. Då nivåerna är uppbyggda helt procedurellt är varje spelsektion alltid unik. För att 

avancera till svårare nivåer placeras olika föremål och skatter ut vilket gör spelaren starkare.  

Figur 1 visar hur en nivå från Rogue kan se ut då hela nivån är utforskad med flertalet rum 

och korridorer som binder samman alla rum. 
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Figur 1 En procedurellt genererad nivå från spelet Rogue (1980) där 7 rum har kopplats 

samman med korridorer. Spelaren är en gul symbol nere i höger hörn. 

Spelnivåer är vanligt förekommande inom procedurell generering men det finns andra 

exempel på när föremål också är procedurellt genererade, ett sådant system är implementerat 

i spelserien Borderlands (2009) där det finns en stor variation av vapen och utrustning som 

har genererats fram. 

2.1.2 Procedurell stadsgenerering 

Generering av städer använder sig ofta av en kombination av vanliga procedurella tekniker för 

att få önskat utseende. Många av utgångspunkterna kring stadsgenerering är baserat på att 

först skapa ett vägnätverk för att sedan placera ut hus. Vanliga tekniker presenteras i Kelly och 

McGabes (2006) artikel om stadsgenerering. Tekniker som presenteras i artikeln genererar 

vägar enligt följande: 

• L-system: är en teknik som är vanligt förekommande inom växtgenerering vilket 

fungerar i detta scenario genom slumpad uppdelning av ett område. Det nya området 

delas sedan upp på samma sätt till mindre områden. Alla avgränsningar representerar 

nya vägar och allt eftersom delområden skapas korrigerar systemet lokala felaktigheter 

som beskrivs enligt ett regelverk. Exempel på sådana korrigeringar kan vara att slå 

ihop två närliggande trevägskorsningar till en fyrvägskorsning. 

• Template based generation: är en teknik som kombinerar fördefinierade mönster. 

Varje mönster som placeras ut har en utgångspunkt och en vikt. Vikten används när 

två mönster kombineras ihop för att övergången ska blir mer mjuk och naturlig. 

Exempel på mönster som kan kombineras kan vara ett strikt rutnät, ett radiellt rutnät 

eller voronoidiagram. 

• Agent based simulation: är en teknik som använder sig utav simpla agenter som har 

olika uppgifter. Vissa agenter blir tilldelade att bygga vägar, koppla ihop vägar eller 

bygga hus. Dessa går runt i samma miljö och bygger upp staden utefter sina egna 

regelverk utan att veta vad de andra agenterna gör. Exempel på regler för agenter kan 

vara att en agent som bygger hus inte får bygga där det är väg och en agent som bygger 

väg inte får bygga precis jämte en redan existerande väg. 
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2.2 Voronoidiagram 

Aurenhammer (1991) beskriver voronoidiagram i sin artikel och hur det har använts inom ett 

brett spektrum av användningsområden, där ibland datorgrafik, robotik, mönsterigenkänning 

och olika geometriska problem. Han beskriver där att voronoidiagram är en geometrisk 

konstruktion och ett ”närmaste granne”-problem där ett godtyckligt antal punkter placeras i 

ett plan.  

För att beskriva utseendet för ett voronoidiagram delas planet upp i områden mellan 

punkterna där gränsen dras på halva avståndet. För två punkter blir utseendet enligt Figur 2 

då planet delats upp mellan de två punkterna med en gräns på halva avståndet.  

 

Figur 2 Figuren visar hur en blå linje på halva avståndet mellan de två röda 
punkterna delar upp planet i två delar till respektive punkt. 

Då antalet punkter ökar behöver flera gränser skildras mellan punkterna vilket snabbt ökar 

komplexiteten. Utseendet börjar därför likna celler när många punkter finns i planet. Figur 3 

visar hur en komplett cell, vilken i figuren är gråmarkerad, skapas utav dragna linjer mellan 

alla närliggande punkter.   

 

Figur 3 Figuren visar hur en gråmarkerad cell beskrivs genom dragna linjer på 
halva avståndet mellan den röda punkt och dess närliggande gröna grannar. 

Då bara delar av linjerna är av intresse använts bara de sträckor som beskriver kanten till varje 

cell. När linjerna utan relevans inte längre finns med i planet har ett voronoidiagram skapats 

(se Figur 4). Detta ger då ett varierat rutnät med flerkantiga konvexa celler. 
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Figur 4 Ett voronoidiagram bestående av 7 punkter i ett tvådimensionellt plan där 
planet delats upp i celler med avgränsningar på halva avståndet till närliggande 

punkter. 

Det finns flera fördelar med användandet av voronoidiagram enligt Aurenhammer (1991). För 

det första är mönstret bekant för oss då det förekommer ofta i naturen vilket gör att det är ett 

bra verktyg för att ge en visuell representation för att lättare förstå problem. För det andra, 

har voronoidiagram intressanta och matematiska egenskaper då de har likheter med många 

välkända geometriska strukturer. Detta har då lett till att många författare anser att 

voronoidiagram är en av de mest fundamentala konstruktionerna definierat av en diskret 

mängd punkter. Slutligen har användandet av voronoidiagram visat sig vara ett starkt 

hjälpmedel för att lösa till synes orelaterade beräkningsproblem. Detta har då medfört ett ökat 

intresse för voronoidiagram.  

Det finns flertalet algoritmer för beräkning av ett voronoidiagram för ett givet antal punkter. 

Två av dessa är Fortune’s algorithm (Fortune, 1987) och Lloyd’s algorithm (Lloyd, 1982) där 

Lloyd’s algorithm är en generaliserad algoritm för godtyckligt antal dimensioner till skillnad 

från Fortune’s algorithm som är begränsad till två dimensioner. Eftersom Fortune’s algorithm 

hanterar ett fixt antal dimensioner är algoritmen snabbare än Lloyd’s algorithm. Då denna 

undersökning kommer vara begränsad till två dimensioner medför det att användning av 

Fortune’s algorithm är fördelaktig.  

2.3 Fortune’s algorithm 

Algoritmen är baserad på idén att istället för att mäta avståndet till alla gränser i Figur 3 

introduceras en svepande linje som går från ena siden till den andra, i bildexemplen går linjen 

uppifrån och ner, för att främja ett effektivare sätt att beräkna avstånd. Allt eftersom den 
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svepande linjen går över planet kan man likna det med att linjen upptäcker punkter den går 

över, därav hanteras bara punkter linjen har passerat.  För varje punkt beräknas en parabel 

baserat på punkten och linjen som delar upp planet i två regioner. Ena sidan innehåller alla 

positioner närmare linjen och den andra innehåller alla positioner närmare punkten. Figur 5 

visar detta med en linje där alla punkter längs parabeln har samma avstånd till både linjen och 

punkten.  

 

Figur 5 Bilden visar hur parabeln för den röda punkten är baserad på avståndet 
mot linjen. 

Det som utmärker Fortune’s algortihm är hur den använder parablerna för punkterna för att 

skapa en så kallad strandlinje. Strandlinjen är den del av alla parabler som är närmast linjen 

vilket visas i höger bild i Figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

När den svepande linjen hittar en ny punkt blir den punktens parabel del av strandlinjen och 

ett par av skärningspunkter skapas vilket visas av den blå linjen i Figur 7. Paret av 

skärningspunkter kommer att bli den framtida kanten mellan parablernas punkter. Då start 

och stop för kanten inte är bestämt än kommer vinkeln att behållas. 

Figur 6 Bildserien visa den svepande linjen och hur parabler för varje punkt 
över linjen ser ut för det avstånd mot linjen de har. Fronten av alla parabler blir 

då strandlinjen vilket visas i den högra bilden. 
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Figur 7 Ett par av brytningspunkter skapas för de två parabler som skär varandra 
vilket representeras av den blå linjen i bilden. 

Då fler och fler punkter upptäcks av den svepande linjen kommer vissa bågar att försvinna på 

strandlinjen. Detta kommer att ha stor betydelse då den punkten kommer att bli en stoppunkt 

för paren av skärningspunkter. Detta illustreras i bilderna i Figur 8 då en liten del av en båge 

i strandlinjen försvinner när parablerna breddas som resultat på att den svepande linjen rör 

sig över planet. En slutpunkt för de två paren av brytpunkter sätts då upp och ett nytt par av 

brytpunkter skapas från den funna punkten till strandlinjen. 

 

Figur 8 Bildserien visar hur en stoppunkt (blå punkt) för två par av 
brytningspunkter kommer att finnas då en mindre del av parabelbågarna i 

strandlinjen försvinner. Högra bilden visar hur ett nytt par av brytningspunkter 
skapas från den blå punkten till strandlinjen.   

Detta fortsätter tills den svepande linjen har undersökt alla punkter och voronoiceller har 

skapats för dem, algoritmen är då färdig. 

2.4 Voronoi inom procedurell generering 

Voronoi har använts inom procedurell generering inom många olika områden och då ofta i 

kombination med andra tekniker. Voronoi har ett vanligt användningsområde inom grafisk 

texturgenerering för att skapa ytor så som bark eller torkad lera (Kelly, McGabe, 2006) för att 

skapa naturligt trovärdiga mönster. Figur 9 visar tre olika exempel på texturering där voronoi 

använts för att generera mönster som är lätt att känna igen från naturen.  
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Figur 9 Bilderna visar texturering för ytor skapade med hjälp av voronoidiagram.  

Voronoi har använts inom väggenerering som en del av tekniken Template Based Generation 

(Sun, Baciu, Yu, Green, 2002) för att representera ett populationsbaserat mönster då tekniken 

fungerar genom att kombinera flera olika mönster. Hendrikx, Meijer, VanDer Velden och 

Iosup (2013) beskriver i sitt verk hur voronoi har använts i kombination med andra tekniker 

för att generera ett utomhuslandskap med ett avancerat ekosystem. Ett annat område voronoi 

har använts till är för generering av höjdkartor för bergslandskap (Olsen, 2004).  

Voronoi kan alltså användas väldigt generellt inom procedurell generering då det finns många 

olika användningsområden för diagrammet.  

2.5 Relaterad forskning 

Då arbetet berör många vetenskapliga texter presenteras de som ligger som grund för detta 

arbete. Första arbetet använde sig av voronoi för deras stadsgenerering och det andra arbetet 

beskriver medeltida städer.  

2.5.1 Interactive Example-Based Urban Layout Synthesis 

Artikeln handlar om procedurell generering av en modern stad (Aliaga, Vanegas, Beneš, 

2008). I deras arbete skapas vägnätverket med hjälp av mindre segment från riktiga kartor 

vilket detta arbete inte kommer att göra. Istället finns en likhet från när Aliaga m.fl. genererar 

stadskvarter då de löser detta med kontrollpunkter för att skapa ett voronoidiagram. De 

använder voronoi på ett mer småskaligt problemområde men detta arbete kommer att studera 

deras implementation även om deras vägnätverk skiljer sig från denna undersökning. Deras 

arbete ligger som viktig grund för detta arbetes metod vilket gör verket mycket betydelsefullt. 

2.5.2 The Medieval City 

Detta verk är ett rent historiskt verk skrivet av Norman Pounds år 2006 som beskriver olika 

medeltida stadstyper i Europa och hur dess invånare levde för att i senare kapitel beskriva 

historiska platser. I boken täcks olika stadstyper så som planerad stad, oplanerad stad, stad 

med mur, byar som vuxit ihop och å och bro städer. De olika kapitlen går över varför städerna 

kom att växa fram så som de gjort och olika faktorer som gett städer märkbara likheter och 

skillnader. 

I detta arbete kommer huvudsakligen beskrivningar om städer med mur att studeras med 

inspiration från andra kapitlet så som oplanerade städer och städer som växt ihop. Boken 

kommer att användas för referensbilder och beskrivningar för hur medeltida städer såg ut för 

att skapa ett regelverk för att beskriva ett generellt utseende. Regelverket har stor betydelse 

för arbetet då det beskriver en målbild över hur de genererade städerna ska se ut vilket ger 

denna litteratur stor betydelse för undersökningen. 
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3 Problemformulering  

Ett vanligt förekommande tema för städer i spel är städer med stadsmur. Då stadsgenerering 

vanligtvis är en kombination av tekniker är motiveringen till denna undersökning att 

undersöka voronoidiagram som teknik och hur den kan konfigureras för generering av en stad 

med fler element än enbart vägsegment. 

Fastän voronoi är en välbeprövad teknik inom procedurell generering har ingen vetenskaplig 

litteratur där användning av voronoi för generering av väg och mur i kombination återfunnits. 

Problemet som undersökts är inom stadsgenerering där flera olika element ska genereras 

genom användning av voronoidiagram.  

Frågan detta arbete menar att undersöka är hur olika sätt att konfigurera förutsättningar för 

voronoidiagram påverkar den resulterande staden. Konfigurationer så som hur punkter 

genereras har ställts mot varandra och utvärderats baserat på dess inverkan på resultatet. Krav 

och regler för staden utseende har också satts upp för att konfigurationerna ska skapa en 

varierad och naturlig stad. 

Varför voronoi bör lämpa sig för generering av en muromgiven stad är då det är lätt i ett 

voronoidiagram att hitta cirkulära vägar runt ett antal regioner. Detta kan då kunna 

representera en mur som ringar in ett vägnätverk mellan kvarter. Genom generering av nya 

voronoidiagram inom varje cell bör ett mer komplext och detaljerat vägnätverk kunna skapas. 

Användning av voronoi bör ge ett intryck av oregelbundenhet för vägarna och en tendens till 

jämn fördelning av korsningar vilket också borde gynna stadens utseende. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur väl voronoidiagram, som ensam teknik, kan 

konfigureras där diagrammets celler och cellgränser representerar flera olika delar av 

genereringen. Arbetet ämnar därför att fylla den experimentella lucka som saknas i dagens 

forskning inom området.  

3.1 Metodbeskrivning 

Denna undersökning syftar till att besvara frågan genom en fallstudie där voronoi undersöks 

som teknik isolerat från andra tekniker inom stadsgenerering. Enligt Runeson och Höst 

(2009) är en fallstudie en empirisk metod med syfte till att undersöka samtida fenomen i dess 

sammanhang. Fallstudier fokuserar därför vanligen på att undersöka ett mindre område inom 

en större komplexitet. Man väljer ofta att undersöka ett lite område grundligt vilket gör att en 

kvalitativ undersökning ofta är fördelaktig enligt Runeson och Höst.  I detta fall har voronoi 

som teknik för stadsgenerering undersökts isolerat från övriga tekniker inom området.    

Runeson och Höst motiverar i sitt verk (2009) att fallstudier lämpar sig för 

mjukvaruutveckling då det på många sätt kan liknas med områden där fallstudier ofta är 

vanligt förekommande. En stor fördel med fallstudier inom mjukvaruutveckling är att de 

erbjuder en infallsvinkel som inte är strikt reglerat till att vara bundet till att undersöka 

objektet mot dess omgivning då många andra faktorer kan spela stor roll för resultatet. 

Eftersom stadsgenerering ofta är en kombination av tekniker för att lösa olika problem inom 

stadsgenerering är syftet i denna undersökning att studera olika konfigurationer för att styra 

utseendet för voronoidiagram så att man med hjälp av diagrammet kan lösa ett 

genereringsproblem där flera delproblem är beskrivna. Denna undersökning eftersträvar att 
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vara en utforskande fallstudie enligt Runesons och Hösts (2009) definition där de beskriver 

detta som en utvärderingsmetod för fallstudier. Detta för att arbetet undersökt vad som 

kommer att hända för en viss infallsvinkel och besvarat en frågeställning kring resultatet. 

Resultatet kan, enligt Runeson och Höst, även resultera i nya frågeställningar och 

infallsvinklar för området. 

3.1.1 Samla data 

Insamling av data kommer att ske genom generering av flertalet städer med olika 

konfigurationer för voronoidiagrammen för att sedan utvärdera konfigurationernas påverkan 

på resultatet. Varje sätt att konfigurera voronoidiagrammet utvärderas separat för styrkor och 

svagheter samt mot varandra. Baserat på svagheter hos konfigurationerna kan hypotetiska 

förändringar också presenteras. 

Implementationens komplexitet kommer vidare diskuteras för att ge en tydligare bild kring 

om voronoi fördelaktigt löser problemen effektivt eller inte. 

3.1.2 Artefakt 

För att undersöka hur bra voronoi lämpas för ändamålet har en artefakt byggts för skapandet 

av en testmiljö åt genereringen. Städer kan enbart genereras i ett tvådimensionellt plan då 

topografi går utanför omfånget av projektet. Genereringen kan styras genom variabler inför 

körning. Lösningen använder sig av ett bibliotek för skapandet av voronoidiagram eftersom 

implementationen av tekniken inte är något detta arbete fokuserar på utan snarare hur bra 

diagrammet kan styras med olika konfigurationer inför genereringen av staden. Artefakten 

har byggts i spelmotorn Unity (2005) 

3.1.3 Regler och krav  

Ett regelverk har satts upp som beskriver stadens utseende för att staden skall se trovärdig ut 

samt utmana teknikens flexibilitet. Genererade städer präglas därför av en kvalitetsstandard 

baserat på Pounds (2005) beskrivningar av medeltida städer med stadsmur. Regler som tagits 

fram med hjälp av Pounds verk för problemet presenteras i punktform nedan. 

• Vägar i städer har olika egenskaper som storlek och form. Detta ska därför 

representeras med större huvudgator i staden där utseendet av dessa större vägar 

tenderar till färre svängar och längre raksträckor. Vägar som binder ihop kvarter ska 

generas. 

• Vägnätverkets utseende tenderar till att skilja sig från moderna städer då vägplanering 

var svårare. Detta medför att städers vägnätverk såg mer oregelbundet ut. 

• Städer har vuxit fram kring intressanta platser som utgjort en stadskärna i staden. 

Exempel på dessa är fortifikationer, kyrkor och palats. Detta påverkar stadstätheten i 

staden då det brukar vara mer tätpackat längre ifrån dessa punkter då detta kan vara 

fattigare områden vilket ska representeras i genereringen. 

• Städer är ofta uppbyggda kring flera intressanta platser, nämnda ovan, vilket även den 

genererade staden skall ha. 

• Städer är ofta placerade kring vatten så som sjöar och vattendrag vilket påverkar 

stadens utbredning. Detta skall representeras genom att inkludera ett vattendrag i 

miljön kring staden.  

• Eftersom murar bland annat var dyra att bygga medförde det att murar var 

förhållandevis raka och inte onödigt långa.  
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För att göra denna undersökning mer tilltalande hade fler källor för städers utseende kunna 

analyserats men eftersom inget historiskt fokus finns för undersökningen har bara ett verk 

använts. Reglerna beskriver endast utseendet för staden och därför sätts också tekniska krav 

upp på vad som är en godkänd stad. Kraven är baserade på avgränsningarna för arbetet och 

för att få en stabil miljö för genereringen. Dessa krav presenteras i en punktlista nedan. 

• Det genererade diagrammet får inte i efterhand korrigeras i form av omplacering av 

kanter för att försköna resultatet. 

• Diagrammet ska rymma hela staden. 

• Stadens storlek ska inte påverka hur väl lösningen uppfyller de ställda reglerna och 

kraven. 

3.1.4 Risker 

Denna undersökning har vissa risker för val av problem och metod som kan tala emot 

resultatets trovärdighet. Eftersom voronoi testas mot ett väldigt specifikt scenario är det svårt 

att motivera för hur väl voronoi generellt presterar för generella scenarion inom 

stadsgenerering. Varför ett så specifikt scenario valts är på grund av begränsad tid för arbetet.  

Reglerna och kraven är skapade för och inom detta projekt vilket då går att kritisera för hur 

rättfärdiga de är för att beskriva utseendet av städerna. Reglerna och kraven baseras också på 

endast ett verk vilket också påverkar dess trovärdighet. Fler beskrivande verk hade därför 

fördelaktigt kunnat studeras och regler hade kunnat skapas i samråd med annan forskare men 

detta gick utanför möjligt omfång för undersökningen.  

Flera utomstående variabler så som vem som implementerat genereringen kan spela stor roll 

för resultatets trovärdighet enligt Runeson och Höst (2009), vilket också kan kritisera 

fallstudie som metod. En komplex del av implementationen skulle kunna, av någon med större 

erfarenhet och kunskap, lösas på ett effektivare och bättre sätt vilket skulle kunna ha inverkan 

på slutresultatet. Därför uteslöts bland annat tidmätning för hur snabbt genereringen 

exekverar då detta är något som kan påverkas mycket av vem som implementerar lösningen. 

Arbetet begränsas av att inte tillåta korrigeringar av voronoidiagrammen vilket i viss mån 

påverkar resultatet men detta är något som lämnas åt framtida verk att undersöka. Projektet 

hade blivit för stort och komplext för den avsatta tiden om olika korrigeringar av 

voronoidiagrammet också skulle ha utvärderats. 
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4 Implementation  

För en detaljerad beskrivning av hur de olika delarna som har implementeras har varje 

delproblem sammanfattats under en egen rubrik. Stora delar av implementationen handlar 

om grundläggande struktur för systemet, hur punkter och voronoidiagram skapas, hur 

regioner inom ett voronoidiagram väljs ut till att representera staden och generering inom 

redan skapade regioner. 

4.1 Voronoigenerering  

Ett bibliotek för beräkning av ett voronoidiagram har använts för att skapa ett diagram för en 

mängd punkter vilket bygger på Fortune’s algorithm (Fortune, 1987). Biblioteket användes 

eftersom ett vanligt voronoidiagram har ett bestämt utseende för en definierad mängd punkter 

vilket gör att biblioteket sparade mycket tid för projektet. Biblioteket tar emot en lista av 

punkter och ger tillbaka en lista med kanter. Kanterna blir därför de grundläggande 

byggstenarna för det övriga programmet. Vissa modifikationer till biblioteket gjordes då detta 

förenklade användningen oerhört. Modifikationer som gjorts var att ändra interfacet till 

biblioteket vilket enbart hade med variabel konvertering för input och output att göra och 

byggdes till biblioteket för att slippa göra konverteringar utanför. Detta ändrade inte det 

beräknade resultatet utan förenklade enbart användningen tillsammans med spelmotorn 

Unity (2005).   

4.2 Grundstruktur kring klasser 

Detta avsnitt ser till att gå över grundläggande klasser i projektet och varför de skapats. Många 

av klasserna är klasser för att enbart strukturera data som hanteras. Vidare diskussion kring 

designmässiga val för programmet tas upp mer i senare delar då denna grundstruktur har 

ansetts som en självklar bas för projektet.    

4.2.1 Enumtyper 

När ett voronoidiagram skapats ska regioner och kanter representera olika element i 

genereringen vilket beskrivs i problemformuleringen. Då regioner och kanter representerar 

olika utbud av element sätts därför två enumstrukturer upp. Exempel på detta är då en kant 

kan sättas till att vara exempelvis en huvudväg eller mur och en region till att vara stad eller 

sjö. Användning av enum ansågs vara den enklaste lösningen för problemet att hålla koll på 

vad regioner och kanter representerade. 

4.2.2 RegionEdge 

För att beskriva en kant skapas en klass som innehåller nödvändig information kopplat till 

egenskaperna för kanten så som vilken position, ID till regioner den angränsar till och vad den 

representerar för typ. Klassen är en utbyggnad av vad biblioteket returnerar då bibliotekets 

kanter enbart håller positioner för var kanten befinner sig.  

4.2.3 RegionConnection 

En koppling mellan regioner behövde skapas för lättare åtkomst av en regions grannar. Detta 

för att kunna avgöra vilken typ grannregionerna har. En koppling består av en referens till en 

kant och en region. En region håller i sina egna kopplingar där kopplingens referenser pekar 

på grannregionen och deras gemensamma kant. 
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4.2.4 Region 

Efter att ett voronoidiagram har skapats kan regioner genereras baserat på var kanterna ligger. 

Varje region håller flera listor då detta är den klass som binder ihop många utav de mindre 

delarna. En region har tillgång till sina lokala kanter, kopplingar till sina angränsande regioner 

och eventuella regioner som genererats innanför regionen. Listorna har stor betydelse när en 

region ska byta vilken typ den representerar, vilket kommer att beskrivas mer i avsnitt 4.7. 

4.2.5 Layer 

Eftersom genereringen sker på flera lager, det vill säga att voronoidiagram genereras inom 

regioner, sätts också en klass upp för att hålla ett lager av regioner. Detta för att det ska bli 

lättare att hantera regioner på olika nivåer. Första lagret innehåller regioner från första 

voronoidiagrammet och resten av lagren innehåller alla regioner som genererats i föregående 

lagrets regioner. Ytterligare fördelar med klassen är att operationer som rör ett helt lager lätt 

kan användas, speciellt kring återställning inför en ny stadsgenerering.  

4.3 Generering av punkter 

Punkter som genereras för input till voronoibiblioteket har på olika sätt implementerats. Hur 

punkterna är placerade har mycket stor inverkan på utseendet på voronoidiagrammet. Den 

första varianten som implementerades slumpade ut ett bestämt antal punkter inom det 

område som diagrammet genererades. Detta gjorde att diagrammet fick stor variation i täthet 

för cellerna då punkter kunde hamna tätt bredvid varandra. Något annat som hände var att 

celler kunde bli väldigt stora eftersom en punkt inte hade några närliggande punkter i 

närheten.  

Man kan argumentera för att stor variation är bra för att uppnå oregelbundenhet, men här 

medförde detta dock flera fall där staden fick konstiga proportioner. Ett annat problem med 

att slumpa ut punkter uppkom när nya voronoidiagram skulle genereras inom en region. 

Eftersom funktionen slumpar ut ett bestämt antal punkter blev det problem då det var svårt 

att avgöra hur stor en region var i jämförelse med andra regioner för att avgöra hur många 

punkter som skulle skapas. Detta gjorde att tätheten varierade väldigt mycket beroende på hur 

stor regionen var där genereringen av punkter skedde; om tio punkter slumpades i en stor 

region och lika många i en liten blev skillnaden i täthet väldigt uppenbar.  

På grund av hur slumpmässig placering presterade implementerades istället ett mer 

kontrollerat sätt att generera punkterna på, nämligen att skapa punkter utefter ett 

symmetriskt rutnät med ett förbestämt avstånd mellan punkterna. Därefter försköts varje 

punkt i en slumpad riktning efter en förskjutningsfaktor. När förskjutningsfaktorn är noll blir 

voronoidiagrammet ett fyrkantigt rutnät och om den sätts till max kan varje punkt förskjutas 

upp till 45 % av avståndet till nästa punkt. Tanken med att ha en restriktion för hur långt en 

punkt kan förskjutas är baserat på att undvika risken att två punkter hamnar på samma 

position om de förskjuts mot varandra. För förtydligande av olika värden på 

förskjutningsfaktorn finns en grafisk representation i Figur 10. Fördelar med detta sätt att 

skapa punkter på är att storleken på regionerna inte längre spelar någon roll då tätheten blir 

helt baserad på det förbestämda avståndet. 
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Figur 10 Den övre vänstra staden har genererats med en förskjutningsfaktor av 
noll. Den övre högra staden har genererats med en förskjutningsfaktor av halva 
maxvärdet. Den undre staden har genererats med en förskjutningsfaktor av hela 

maxvärdet. 

4.4 Att skapa voronoi inom en existerande region 

När Aliaga m.fl. (2008) genererar voronoidiagram inom en polygon skapar de sina punkter 

genom att beräkna en linje genom polygonen för att sedan placera punkterna längs med linjen 

på båda sidor för att sen skapa voronoidiagrammen baserat på punkterna. Eftersom detta 

arbete ser till att fylla en större yta med vägar genererades punkterna enligt beskrivna metoder 

i avsnitt 4.3. Deras verk ligger som grund för hur voronoidiagrammets kanter begränsas till 

regionens gränser. Regionerna är sällan kvadratiska vilket medför vissa problem när 

voronoidiagrammet skall skapas. Detta för att voronoibiblioteket skapar ett diagram inom en 

rektangel i miljön vilket innebär att vissa av de nya kanterna korsar regionens kanter eller 

ligger helt utanför. För att beskriva korrekt yta inför genereringen kan en region beräkna sin 

egna bounding box, vilket är den minsta rektangel som inte är roterad och som rymmer hela 

regionen.  

Inom området kan punkter genereras men för att avgöra om de är innanför regionen 

kontrolleras de genom linjekollision, enligt formel från MathWorld (1995), där en linje från 



15 
 

mitten av regionen och testpunkten skapas temporärt för att undersökas om den kolliderar 

med någon av regionens kanter, om kollision inträffar betyder det att punkter är utanför och 

ska tas bort.  

Baserat på de punkter som återstår kan voronoidiagrammet skapas. Eftersom kanter från 

diagrammet kan korsa regionens gränser eller ligga utanför behöver de kontrolleras. Detta 

sker genom att kontrollera en kants start- och slutpunkt. Dessa punkter undersöks med 

samma teknik som punkterna voronoidiagrammet är baserat på. Om båda punkterna är 

innanför är kanten godkänd då den helt ligger innanför regionen. Om en punkt är innanför 

och den andra punkten är utanför regionen innebär detta att kanten korsar en av regionens 

kanter. Den punkt som då är utanför sätts till att få skärningspunktens position. Om båda slut- 

och startpunkten är utanför kontrolleras om kanten ändå skär över regionen men om den inte 

gör det är kanten utanför och tas bort.  

Ytterligare problem uppstod när flera nivåer av regioner skulle genereras i varandra då 

regioner ute i ett hörn kan bestå av bara en enda kant för det givna lagret. Eftersom en sådan 

regions bounding box då blir missvisande krävdes det då en rekursiv lösning som går upp till 

den första region som skapats för att använda dennes bounding box. Punkterna för 

voronoidiagrammet skapas därefter för den stora ytan och reduceras för varje region ner till 

den aktuella regionen. När den lilla mängd punkter tagits fram skapas voronoidiagrammet 

baserat dessa och skapas inom den stora bounding box:en. Kanterna kontrolleras och 

korrigeras för alla regioner ner till den aktuella. På detta sätt korrigeras kanterna korrekt för 

en region fast regionen består av kanter från en annan nivå av regioner. 

4.5 Sortera regioner i lager 

Eftersom många voronoidiagram skapas, där varje cell representerar en region, blir det många 

regioner att hålla koll på och strukturera. Därför valdes lösningen att sorteras regioner i olika 

lager. När algoritmen går in i en region för att generera ett nytt voronoidiagram blir detta nästa 

lager i strukturen. När ett lager ska lägga till regioner tar den emot en lista av regioner, denna 

lista förutsätts innehålla alla regioner som befinner sig i en cell. De regioner som finns i listan 

kopplas nämligen ihop här med RegionConnection, vilket innebär att en komplett uppsättning 

av regioner behöver skapas för den överliggande regionen innan de läggs till i lagret. Denna 

struktur innebär också att två mängder regioner i varsina överliggande regioner inte har någon 

koppling till varandra mer än kopplingen i lagret över. Strukturen kring lager kom att 

implementeras när regioner skulle genereras inom redan existerande regioner då det blev 

svårt att hantera dessa regioner annars. 

4.6 Urval av regioner 

I implementationen går tre olika urvalstekniker att använda sig av vilka alla använder sig utav 

RegionConnection (beskrivs i 4.2.3) för att kunna få reda på vad grannarna är av för typ. 

Urvalsteknikerna som beskrivs i detta avsnitt har använts bland annat till att välja ut lämpliga 

regioner till städer.  

Den första urvalstekniken skapar en tom resultatlista för att lagra de funna regionerna. 

Urvalet utgår från startregionen och därifrån läggs alla angränsande regioner till i en kölista. 

Fösta regionen i kölistan kontrolleras och tas bort om den redan finns i resultatlistan, annars 

läggs den till i resultatlistan. När en region läggs till i resultatlistan läggs dennes angränsande 
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regioner till i slutet av kölistan. Denna process fortsätter tills resultatlistan innehåller lika 

många regioner som önskats av urvalet.  

Den andra urvalstekniken beräknar avståndet till närliggande regioner där regionen med 

resultatet läggs till i en lista. Listan sorteras utefter det uträknade avståndet för att sedan 

kunna välja ut regioner från början av listan vilka då ligger närmast startregionen. Mätning 

sker från mitten av regionernas bounding box (beskrivs i 4.4).  

Den tredje urvalstekniken skapar en tom lista för funna regioner och lägger in startregionen 

där i. Utifrån resultatlistan läggs alla angränsande regioner till i en lista av potentiella 

kandidater. Varje region undersöks för hur många av dennes kanter som angränsar till de 

funna regionerna och en totallängd beräknas. Efter att alla potentiella regioner har 

utvärderats kan listan sorteras efter den totala längden för att kunna välja ut den region som 

har högst angränsande totallängd. Den regionen läggs till bland de funna regionerna för att 

sedan på nytt utvärdera de angränsande regionerna kring resultatmängden för att på nytt välja 

den region med högst totallängd. Urvalstekniken prioriterar därför de regioner som angränsar 

mest kring startregionen. 

Alla urvalstekniker som utgår från en region kan alla ställas in att välja regioner av samma typ 

som startregionen vilket har betydelse när vattenregioner ska ignoreras när urvalet av regioner 

till staden sker. 

4.7 Utse regionstyper 

När det första lagrets voronoidiagram har genererats och regioner utifrån detta skapats sätts 

alla regiontyper till att vara av typen ”utomhus” för att ha ett bra utgångsvärde. Efter detta 

börjar algoritmen att utse en bestämd mängd av regionerna till att vara av typen ”sjö”. Detta 

görs genom att bestämma en lämplig region som startpunkt för var sjön kan utgå ifrån. I 

programmet sätts utgångsregionen till att vara i utkanten av miljön. Detta för att sjön inte ska 

ta för stor plats i genereringen och att staden ska får mer utrymme till att hamna i centrum i 

miljön. Från utgångspunkten för sjön används någon av urvalsteknikerna för att sedan sätta 

regionerna till att vara av typen ”sjö”. När sjön finns i miljön letar algoritmen efter en lämplig 

startregion för staden vilket utgår från mitten av miljön och som inte är av typen ”sjö”. När en 

startregion för staden funnits används vald urvalsteknik för att välja ut regioner av samma typ 

som startregionen. Genom att välja ut regioner av samma typ förenklas lösningen då sjön 

ignoreras i urvalet. När en mängd regioner har valts ut utnämns de till att vara av typen ”stad” 

och läggs i en egen lista för lättare åtkomst senare i genereringprocessen. 

Varje gång en region tilldelas en ny typ går regionen igenom alla sina kopplingar för att 

kontrollera vad grannregionen har för typ. Vad regionen får för typ och vad grannregionen har 

för typ avgör vad för typ som tilldelas deras gemensamma kant. Till exempel, om en region 

tilldelas till att vara ”stad” och grannregionen är satt till att vara ”utomhus” blir deras 

gemensamma kant tilldelad att vara ”mur” då kanten blir stadens avslut, om grannregionen 

istället är av stadstyp sätts deras kant till att vara ”väg” istället. Systemet gör att det blir väldigt 

enkelt att tilldela regioner nya typer eftersom kanterna kontrolleras och sätts till korrekt typ 

varje gång. 

När flera regioner har satts till att vara ”stad” är nästa steg att generera nya regioner inom 

stadsregionerna, detta har beskrivits närmare i avsnitt 4.4. När en av stadsregionerna blir 
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tilldelad de nya regionerna sätt de till att också vara av typen ”stad” vilket gör att den tidigare 

nämnda tilldelningsstrukturen gör att alla kanter sätts till att vara ”väg”.   

4.8 Management och designval 

Programmet har en huvudklass som sköter genereringen av voronoidiagrammen. Designval 

kring huruvida en region själv skulle generera nya voronoidiagram inom sitt område 

övervägdes, men för en tydligare och mer strukturerad lösning utsågs managementklassen att 

hantera genereringen av voronoidiagram och tilldela en region de regioner den eventuellt 

innehåller.  

En struktur för att beskriva korsningar implementerades tidigt i projektet men togs bort då 

det var krävande att sätta upp kopplingar mellan alla kanter och för att användningsområdet 

blev bristande när kopplingspunkterna inte fick flyttas på grund av kraven. Korsningspunkter 

hade varit viktigt om sökning längs vägarna hade använts då kanter inte har någon koppling 

sinsemellan. 

Representationen av staden sker med olika storlekar och färger på linjer vilket görs enbart för 

simplifiering. Vägar har samma färg men storleken skiljer sig åt beroende på i vilket lager de 

ligger för att representera stora och små vägar. Detta i ett försök att för tydlighetens skull 

använda få färger. Kanter som inte används, då de ligger utanför staden, visas inte heller för 

att hålla resultatet renare från utskrifter.  
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5 Utvärdering 

Denna undersökning har ämnat att studera olika sätta att konfigurera sätt att hantera 

voronoidiagram i syfte att representera en stad med mur. Med artefakten kan en stor mängd 

av varierande städer genereras utifrån vilka val av metoder som genereringen använder och 

hur dessa är konfigurerade.  

5.1 Presentation av undersökning 

Eftersom den resulterade staden är i så stor grad baserad på hur artefakten är konfigurerad är 

det svårt att presentera ett fixt resultat. Därför kommer en detaljerad beskrivning av hur 

genereringen kan konfigureras och hur olika inställningar påverkar stadsgenereringen för att 

vidare kunna analyseras detta i senare kapitel. 

Voronoi har, som tidigare nämnt i 4.1, ett bestämt utseende för en bestämd mängd punkter 

och därför blir inställningar före och efter skapandet av voronoidiagram väsentligt för 

stadsgenereringen.   

Valmöjligheter för punktgenereringen är huruvida punkterna ska placeras slumpmässigt eller 

kontrollerat med slumpfaktor, tidigare beskrivet i avsnitt 4.3. Den kontrollerade 

punktplaceringen kommer framöver benämnas GPP, Grid Point Placement. Eftersom 

slumpmässig placering inte går att konfigurera utvärderas den inte enskilt vidare. Olika sätt 

att konfigurera GPP på är genom att justera med vilket avstånd punkternas ursprungliga 

placering är. Detta påverkar hur många regioner som kommer att skapas inom en bestämd yta 

och gestalta sig som hur grov staden upplevs. 

Vidare kan också förskjutningsfaktorn för punkterna ändras vilket bestämmer i stor 

utsträckning utseendet av cellerna i voronoidiagrammet. Figur 11 visar skillnaden på GPP med 

högsta förskjutningsfaktor och slumpad placering. En markant skillnad är hur mycket den 

minsta och största regionen skiljer sig åt i area där GPP har restriktioner och den slumpade 

inte har några alls. 
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Figur 11 Figurerna visar två voronoidiagram där vänster bild är genererad med 
GPP där förskjutningsfaktorn är max och höger bild är genererad med slumpvis 

placering av punkterna.   

Därför kan varje lager konfigureras med olika avstånd mellan punkter samt olika 

förskjutningsfaktorer. Avståndet mellan punkter för Voronoidiagrammet inom en cell 

påverkas också av avståndet till närmsta nyckelregion som placerats ut inom staden. I vilken 

grad nyckelregionerna påverkar kan ställas in.  

Efter att ett voronoidiagram har skapats ska vissa av regionerna utses att tillhöra olika delar 

av stadsgenereringen, så som stad och sjö. Detta styrs med variabler och olika urvalstekniker. 

Variablerna styr hur många regioner som ska utses till stad och sjö men också hur många 

nyckelregioner som ska finnas inom staden och i vilket lager de ska vara inom. 

När staden ska skapas finns tre olika urvalstekniker som på olika sätt väljer vilka regioner som 

ska tillhöra staden. Den första tekniken, vilken framöver benämns BFSN (Breadth First Search 

Neighbor), väljer de angränsande regionerna. Den andra tekniken, vilken framöver benämns 

BFSE (Breadth First Search Euclidean), väljer de angränsande regionerna men de sorteras och 

prioriteras utifrån avstånd från startregionen. Den tredje tekniken som framöver benämns 

AWS (Adjacency Weight Search) baserar sin sortering på hur mycket de potentiella regionerna 

angränsar till redan utsedda stadsregioner och prioriterar de med högst kontaktyta först.  

För samma konfigurationer, men med undantag från vilken urvalsteknik som använts, har 

olika simpla städer genererats för att presentera hur urvalsteknikerna väljer regioner. I dessa 

exempel är förskjutningsfaktorn hög då skillnad mellan urvalstekniker blir större i ett mer 

varierat voronoidiagram. I Figur 12 har BFSN använts för att hitta regioner till staden.  
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Figur 12 Urvalsteknik där regioner kring startregionen väljs ut efter en 
breddenförstsökning. Figurerna är två exempel på generering för samma 

konfigurationer. 

I Figur 13 har BFSE använts vid generering av städerna. Den högra bilden är mer av ett 

extremfall då städerna som genereras oftast liknar den vänstra bilden.  

 

 

Figur 13 Urvalsteknik där regioner kring utgångsregionen läggs till baserat på 
avstånd. Figurerna är två exempel på generering för samma konfigurationer. 

I Figur 14 har AWS använts för att generera två städer. AWS är den teknik som skiljer sig mest 

i hur den fungerar jämfört med de andra teknikerna.  
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Figur 14 Urvalsteknik där regioner prioriteras efter hur mycket de angränsar till 
staden i utvärderingen om de ska läggas till i staden. Figurerna är två exempel på 

generering för samma konfigurationer. 

När ytterligare voronoidiagram skapas inom regioner i staden blir detaljnivån högre och 

staden mer komplex. Genom att utse regioner till nyckelregioner blir städerna mer varierade 

då tätheten är baserad på dessa regioner. Figur 15 visar fyra städer som genererats med lika 

många lager och GPP för punktgenerering. Däremot skiljer de sig bland annat i hur GPP, 

förskjutningsfaktorer, distans mellan punkter och antal storregioner i första lagret har 

konfigurerats. Vilken urvalsteknik som har använts skiljer också städerna åt. Städerna i Figur 

15 är ett exempel på hur stor variation av städer som kan genereras.  
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Figur 15 Fyra städer som konfigurerats olika från varandra som använder sig av 
tre lagers djup och nyckerregioner i de olika lagren. 

Vidare har olika de olika konfigurationerna för stadsgenereringen jämförts mot varandra. Hur 

de påverkar på den slutresulterande staden har analyserats och slutsatser har dragits kring 

hur voronoidiagram kan användas inom stadsgenerering. 

5.2 Analys 

Då en stad kan variera mycket i utseende och komplexitet har genereringens olika 

konfigurationer brutits upp för att lättare analysera genereringen. Genereringens olika delar 

har brutits upp i skapande av punkter, urval av regioner och generering i lager. 

5.2.1 GPP för punktgenerering för voronoidiagram 

GPP som metod för punktgenerering ger god övergripande kontroll på hur mycket punkterna 

ska likna ett rutnät. För stadsgenereringen verkar former som påminner om ett rutnät se 

trovärdigt ut för staden än ett helt slumpmässigt mönster. När små städer ska genereras kan 

voronoidiagrammet mer likna ett rutnät utan att upplevas för strikt. 

På en småskalig nivå kan trovärdigheten av staden gynnas när regionerna går mer mot att vara 

rektangulära. Det rutnät som GPP genererar sina punkter utefter går inte i denna 

implementation att rotera vilket medför att småvägar i olika regioner påminner mycket om 

varandra då de blir vertikala och horisontella. Rotation av rutnätet var något som 

underskattades under implementationen. Figur 16 visar hur många småvägar påminner om 

varandra när deras punkter inte har förskjutits speciellt mycket.  
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Figur 16 Bilden visar hur småvägar liknar varandra som konsekvens av hur GPP 
placerar punkter när förskjutningsfaktorn är låg. 

När Aliaga m.fl. (2008) placerar ut punkter till sina voronoidiagram gör de detta utefter en 

beräknad linje. Under detta arbete ansågs regionerna som skulle fyllas vara större än i Aliagas 

arbete vilket ledde till att GPP togs fram. Fördelar med hur Aliaga placerar sina punkter är att 

linjen representerar rotationen för punktgenereringen vilket är GPP största brist. Genom att i 

GPP implementera en större likhet med tekniken som presenteras i Aliagas arbete hade det 

förbättrat hur GPP presterar. 

Eftersom voronoidiagrammet baseras på punkterna från GPP är det svårt att i 

punktgenereringen kontrollera hur korsningar ska se ut. Ett exempel på detta är då 

voronoidiagrammet är oregelbundet tenderar korsningar till att ofta bli trevägskorsningar. 

GPP ger därför ingen kontroll över vad för typer av korsningar som kommer att skapas. 

5.2.2 Urvalstekniker för ett voronoidiagram 

För att kunna utvärdera urvalsteknikerna bättre genereras stora städer då skillnaden mellan 

dem blir större. 

BFSN: Eftersom tekniken hittar regioner baserat på de närliggande grannarna utan att göra 

vidare utvärdering är också denna teknik den som tenderar till att resultera i mest 

oförutsägbara former när det kommer till hur den slutgiltiga staden ser ut. Ett exempel på 

detta är när alla grannar till startregionen lagts till och nästa nivå av grannar börjar väljas ut, 

när bara en till region ska väljas ut. Regionen som då läggs till kan upplevas felplacerad då den 

kan sticka ut mycket från staden.  

 Tekniken är känslig för hur oregelbundet voronoidiagrammet är då staden tenderar till att 

följa åt vilket håll cellerna är utdragna åt. 

Tekniken är väldigt simpel vilket märks på hur den presenterar. Ofta läggs regioner till i staden 

där lämpligheten går att ifrågasätta. I Figur 17 kan vi se hur två regioner lagts till i överkant 

av staden vilka kan upplevas som felplacerade. 
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Figur 17 Bilden visar en stad skapad med BFSN vilket har resulterat i två 
utstickande regioner i överkant. 

BFSE: För städer där BFSE använts tenderar utseendet att bli rundare eftersom tekniken 

baseras på avståndet mellan regionerna. Detta kan ses i Figur 18 och i extremare fall kan 

staden få ett taggigare utseende, vilket kan ses i höger bild i Figur 13. Eftersom urvalet av 

regioner sker baserat på avstånd blir staden väldigt centrerad runt den ursprungliga 

startregionen. Avstånden mäts från mitten av regionen vilket gör att avlånga regioner som 

sträcker sig ifrån staden prioriteras lägre då den regionens centrum ligger längre ifrån 

startregionen. 
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Figur 18 Staden är genererad med BFSE, staden är rundare än BFSN men vissa 
regioner kan upplevas taggiga. 

AWS: Med AWS, där regioner väljs ut baserat på hur mycket de angränsar till staden, ger det 

ett jämnare utseende då varje ny region som läggs till är den region som redan angränsar mest 

med staden. Eftersom det är den totala längden på de kanter som angränsar till staden som 

beräknas kan det i vissa fall bli regioner med en lång kant som läggs till men att regionens 

andra kanter är så små att urvalstekniken inte kommer prioritera dessa. Detta kan ses i den 

högra stadens överdel i Figur 14 där en lång kant av huvudväg inte kopplats ihop till övriga 

huvudvägar för att kanterna i närheten är korta. Detta verkar vara ett vanligt fenomen för 

startregionen då flera städer med AWS brett ut sig ifrån startregionen snarare än runt 

omkring.  

Eftersom långa angränsningar prioriteras, vilka blir vägar när regionerna lagts till, blir 

vägarna i staden generellt längre vilket kan ses i vänster bild i Figur 14.  

Tekniken prioriterar enbart hur mycket regioner som angränsar vilket gör att städer tenderar 

till att breda ut sig i en gynnsam riktning vilket gör att den resulterade staden inte är lika 

centrerad kring startregionen, vilket innebär att tekniken använder mer utrymme. I Figur 19 

har en stad med AWS genererats vilken har en jämn form. Vattnet på höger sida är placerat 

längs mitten av genereringsytan vilket visar att staden breddat ut sig uppåt i miljön då de 

regioner där uppe ansågs som bättre lämpade för staden. 
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Figur 19 Staden är skapad med AWS vilket har gett ett kompakt utseende.   

 

5.2.3 Generera voronoi i lager 

Hur punkter skapas och förskjutas väger tungt för hur det resulterande voronoidiagrammet 

ser ut men skillnaden mellan lager tenderar att ha stor, om inte större, påverkan för den totala 

stadens utseende än enskilda lager. Genom att kunna bestämma punkttäthet och 

förskjutningsfaktor för alla olika lager kan förskjutningsfaktorn med fördel minskas ju längre 

ner i lagren genereringen går. Detta leder då till att vägnätverket blir striktare rutigt vilket kan 

liknas med ett bostadsområde.  

Eftersom punkttätheten för olika voronoidiagram kan variera kan också en varierad täthet 

inom stadens lager kontrolleras. Inom stadsgenereringen varierar punkttätheten både på 

vilket lager som genereras men också på avstånd från speciella platser. Detta har bidragit 

positivt för stadens utseende då staden upplevs mer naturtrogen.  

Fördelar med att generera inom en region är att varje region hanteras separat vilket gör att 

det blir lätt att bygga ut systemet eftersom alla handlingar på en region är bundna till samma 

regelverk för hur de används oavsett hur många regioner man genererat inom. Regioner blir 

också lätthanterliga när alla funktioner för att hantera regioner gjorts dynamiska. 

Problem som uppstått kring att generera i lager är då ett voronoidiagram ska avskärmas till 

att vara inom en region eftersom alla celler i ett voronoidiagram inte är helt kompletta. Dessa 

celler ligger längs kanten av diagrammet och vissa celler kan komma att enbart innehålla en 

kant. Problemet som uppstår blir då när en region ska uttrycka sin yta då den kan avgränsas 

av överliggande lagers kanter. Att rekursivt gå tillbaka till första lagret för att begränsa 

kanterna stegvis ner till önskat lager löser detta problem men att beräkningskostnaden kan 



27 
 

komma att öka ju fler lager man har. Figur 20 visar hur den nuvarande lösningen fungerar 

när en region består av olika lagers kanter. En annan lösning till problemet hade varit att skapa 

kanter som saknas när regionen skapas för att ha dem lokalt. Nackdelar men den lösningen 

kan då bli att kanter ligger under varandra vilket kan bli problematiskt om dessa ritas ut i 

onödan.  

 

Figur 20 Bildserien visar hur det gröna voronoidiagrammet stegvis kortas av då 
regionens gränser består av olika cellers gränser. 

5.2.4 Jämförelse mot stadsillustration  

Staden som kan genereras är baserad på Pounds verk (2005) där Figur 21 är två av de 

illustrationer på en medeltida stad som går att hitta i hans bok. Städerna har valts ut då de 

båda är oplanerade städer med stadsmur. Pound skriver om många olika stadstyper vilket gör 

att utbudet är lågt för detaljerade bilder på städer för den specifika stadsstruktur som använts 

i detta arbete. De mest detaljerade bilderna valdes därför ut, vilka presenteras i Figur 21. 

Det finns flera detaljer i stadens utseende som stadsgenereringen inte kan efterlikna. Exempel 

på dessa är återvändsgränder som går att se runt om i staden, då alla kanter i 

stadsgenereringen är hela och går från en kant till en annan. Vidare innehåller staden ur 

Pounds bok många fyrvägskorningar vilket är svårt att styra i stadsgenereringen. Eftersom 

voronoidiagrammets utseende baseras på punkter anses det vara svårt att med enbart 

punktgenerering kunna stödja nämnda detaljer. Detta bör vara lätt åtgärdat med lokala 

korrigeringar för hopslagning av närliggande korsningar. 
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Figur 21 Bilderna är tagen ur Pounds verk (2005) vilka är illustrationer av 
oplanerade medeltida städer med mur. 

 

5.3 Slutsatser 

Utseendet för voronoidiagram kommer enbart utifrån hur punkterna är placerade och därför 

anses detta vara det viktigaste steget för att kontrollera utseendet. GPP som användes inom 

projektet för punktgenerering var ett effektivt sätt att kontrollera ett övergripande utseende 

för voronoidiagrammen, med undantag för att det rutnät som punkterna placerades utefter 

inte gick att rotera. 

Användning av voronoidiagram som teknik för att skapa ett vägnätverk anses som lämplig då 

diagrammet är tillräckligt lättstyrt för ett generellt utseende. Att detaljstyra utseendet med 

enbart voronoi kan vara svårt utan att använda sig av lokala korrigeringar och regler vilket 

skulle behöva implementeras och undersökas ytterligare. Exempel på korrigeringar som har 

saknats inom projektet och som skulle kunna främjat utseendet är hopslagningar av 

närliggande korsningar och att skapa små återvändsgator. Detta för att ytterligare öka 

trovärdigheten och realismen av staden.  

De urvalstekniker som användes inom voronoidiagrammen presterade olika bra när det kom 

till att välja ut regioner till staden. BFSN och BFSE påminde mycket om varandra men BFSE 

presterade något bättre då BFSN oftare skapade städer med onaturliga former. AWS bedöms 

ha presterat överlägset bäst utav de sätt att välja ut regioner på inom projektet när det kommer 

till att bedöma utseendet på staden.   

För att lösa de olika problemen som sats upp är den mest komplexa implementationen när 

genereringen ska avgränsa kanter från ett internt voronoidiagram till sina egna kanter. Detta 

ses som en nödvändig lösning vilket ändå är inom rimliga gränser. Ingen av de olika 

konfigurationerna för hur voronoidiagrammen styrs anses vara orimligt komplexa.  

Med en utforskande fallstudie enligt Runeson och Höst (2009) kan följande hypoteser och 

infallsvinklar för problemet presenteras.  
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• Kan hopslagning av regioner gynna utseendet för liknande projekt? Genom att slå 

ihop små regioner som annars är mindre intressanta eller svårhanterade på grund av 

deras storlek skulle en hopslagning kunna ge ett mer intressant utseende. Regioner 

som inte längre är konvexa borde också kunna gynna stadens variation.  

 

• Kan stadens utseende dra fördel av att muren och vägnätverket genereras skilt från 

varandra? Genom att skilja på mur och väggenerering skulle utseendet kunna främjas 

då vägnätverket inte behöver bero på de regioner som valts ut när muren skapas. Detta 

skulle på så sätt innebära att efter muren är satt fylls staden på med ett vägnätverk som 

enbart begränsas av muren. 
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6 Avslutande diskussion 

I kapitlet sammanfattas arbetets senare delar och arbetet diskuteras i ett större sammanhang 

där bland annat trovärdigheten för arbetet diskuteras. Avslutningsvis diskuterande hypotetisk 

fortsättning för arbetet.  

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete använder sig av voronoidiagram som teknik inom stadsgenerering för att 

generera en stad. Staden som ska genereras är en stad i medeltida stil med mur och ett 

vägnätverk därinnanför.  

Metoden som undersökningen arbetar utefter är en fallstudie då syftet med undersökningen 

är att utforska hur man på olika sätt kan konfigurera förutsättningar för voronoidiagram för 

att det resulterande diagrammet ska kunna representera olika element i staden. För att 

beskriva utseendet har litteratur för medeltida städer analyserats för att skapa ett regelverk 

som genereringen förhåller sig till för att hålla en högre kvalitetsnivå för resultatet. De 

genererade städerna har utvärderats mot varandra för att kunna bedöma de olika 

konfigurationerna och hur de ställts in för att få en bättre förståelse för hur voronoidiagram 

kan användas. 

En artefakt för att kunna generera städer byggdes för att kunna besvara frågeställningen för 

arbetet. Olika sätt att konfigurera förutsättningar inför skapandet av voronoidiagram 

implementerades, vilket handlar om hur punkter skapas och placeras. För att kontrollera 

punkterna placerades de utefter ett rutnät för att sedan därifrån förskjutas i olika riktningar. 

Efter att ett voronoidiagram skapats baserat på punkterna som tagits fram användes vissa av 

regionerna inom diagrammet för att representera staden. Tre olika urvalstekniker togs fram 

(BFSN, BFSE och AWS) för att utse vilka regioner som valdes ut att tillhöra staden. De olika 

urvalsteknikerna prioriterar regioner annorlunda från varandra. För att öka detaljnivån inom 

staden genererades nya voronoidiagram inom diagrammets regioner. Genom att kunna styra 

hur olika voronoidiagram genererades och hanterades beroende på vart i staden de skapades 

kunde stadsgenereringen styras genom ett stort utbud av variabelvärden. 

Efter att de olika konfigurationerna analyserats kunde flera slutsatser dras kring hur de 

presterade. Voronoidiagram ansågs vara lämplig för denna typ av procedurell generering då 

ingen av konfigurationerna behövt vara orimligt komplex för att uppnå det önskade resultatet. 

Den punktgenerering som presenteras i arbetet ger en god övergripande kontroll över hur 

voronoidiagrammet ser ut. De olika urvalsteknikerna för att välja regioner har utvärderats mot 

varandra där AWS ansetts som den bättre av de som testats, mycket för att den är mindre 

platsbunden än de övriga och väljer regioner som bör vara bättre för staden utseende. BFSN 

och BFSE är liknande varandra men då de är mer platsbundna till en utgångspunkt kan 

resulterande former på staden ifrågasättas. Att inom en region generera nya voronoidiagram 

ansågs som en bra strategi för att öka detaljnivån och för att lättare kunna kontrollera 

variation för genereringen. Efter avslutat arbete har nya infallsvinklar presenterats för hur 

voronoidiagram kan vidare användas för problemet.  
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6.2 Diskussion 

Valet om att inkludera terräng i genereringen kunde gjorts annorlunda för att eventuellt 

påverka slutresultatet. Istället för att regioner i voronoidiagrammet utsetts till att representera 

terräng, så som vatten, hade punktgenereringen kunnat vara baserad på en förbestämd 

terräng, vilket hade kunnat leda till andra slutsatser. Samtidigt skulle stadsgenereringen 

kunna bli mer dynamisk om den genererar en stad inom en varierad miljö istället för att skapa 

både miljö och stad. 

För att undersöka hur voronoidiagram kan användas inom stadsgenerering hade en mer 

generell stadstyp kunnat valts som målbild istället för en stad med mur som baserats på 

illustrationer och beskrivningar enligt Pounds (2005). I en mer generell stad hade problem, 

som exempelvis att stadens utkant blir glesare och glesare tills den tillslut upphör, kunnat 

undersökas istället för en stad med mur där stadens utkant är en skarp gräns vilket muren 

representerar. Ändringen hade kunnat påverka vilka konfigurationer som skapats och även 

slutsatserna. 

Arbetet kan påverka andra projektgruppers val kring vilken teknik de använder för deras 

stadsgenerering. Då de resulterande städerna i detta arbete endast består av vägar och mur 

kan en mer utbyggd generering kunna implementeras i ett spel då de resulterande städerna 

har stor variation. I en 2D miljö kan Aliagas m.fl. (2008) verk ytterligare inspirera hur stadens 

tomma utrymmen mellan vägarna ska fyllas. I en 3D miljö med topografi behöver 

voronoidiagrammet vidare undersökas då detta arbete genomförts i 2D. I 3D behöver andra 

studier kring husgenerering studeras då detta går utanför Aliagas verk. 

Trovärdigheteten för arbetets slutsatser kan på olika sätt ifrågasättas. Undersökningen har 

bara testat att generera punkter på enbart ett sätt utöver att slumpmässigt placera ut punkter. 

Fler sätt att generera punkter skulle därför behöva testas för att kunna ge en mer trovärdig 

slutsats. Även fler sätt att välja ut och prioritera regioner skulle kunna testats. Sätten att 

konfigurera voronoidiagrammen skulle också med fördel kunna vara mer vetenskapligt 

grundad i annan forskning. Arbetet baserar sina utseendespecifika regler på endast ett verk 

och då från europeiska städer. Genom att studera fler verk som handlar om stadsstruktur kan 

ett bättre regelverk användas som grund att generera mot för att bättre testa voronoidiagram. 

Andra typer av städer är också mycket intressanta att vidare studera för att testa hur bra 

voronoidiagram kan användas. Exempel på detta kan vara städer utan mur eller städer i en 

mer nutida stil. 

Olika konfigurationer för att hantera voronoidiagram för stadsgenerering utvärderas lokalt 

vilket kan ifrågasätta resultatet, men genom att jämföra mot andra genereringstekniker kan 

en bättre förståelse för hur voronoidiagram presterar inom procedurell stadsgenerering 

uppnås. 

6.2.1 Samhälleliga och kulturella aspekter 

En större forskningsgrupp skulle kunna ta detta arbete vidare med fler tester och fler sätt att 

konfigurera voronoidiagram för att på så sätt bredda undersökningen. Genom att ta detta 

arbete vidare kan tid och pengar sparas då en stabil grund är lagd. Om ett spelföretag ser 

resultatet av denna rapport som lockande kan de tjäna in mycket tid, och därmed pengar, 

genom att inte behöva experimentera på samma sätt som gjorts i den här undersökningen. 
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Detta arbete har studerat medeltida europeiska städer ur Pounds verk (2005). Genom att 

studera fler verk och då även verk som berör städer från andra delar av världen med en annan 

kultur kan kanske skillnader kring stadsstruktur hittas. Även om inga större skillnader i 

vägstrukturer upptäcks mellan olika kulturella städer bidrar det ändå till att många städer 

undersöks och utseendespecifika riktlinjer kan med större säkerhet fastslås. 

I ett större perspektiv kan arbetet bidra till procedurell generering eftersom arbetet ger insikt 

i hur användning av voronoidiagram inom stadsgenerering kan ske. Voronoidiagram har 

tidigare använts inom Template Based Generation (Sun, Baciu, Yu, Green, 2002) men med 

vidare studier kan voronoidiagram kanske kunna bryta sig ur tekniken för att erkännas som 

en helt egen teknik inom stadsgenerering. Genom att få större förståelse och kunskap för 

voronoidiagram inom procedurell stadsgenerering kan forskning och industri utvecklas.  

Med ett växande intresse för stora virtuella världar bland annat i spel, rekonstruktioner och 

film gör att procedurell generering är ett område som ständigt växer då det finns stor 

efterfrågan. Detta arbete må vara litet men bidrar ändå i viss grad till utvecklingen av 

procedurell generering. 

6.3 Framtida arbete 

Att använda voronoidiagram inom stadsgenerering begränsas inte av slutsatserna i detta 

arbete utan kan vidare studeras från helt andra infallsvinklar och inom andra 

problemformuleringar.  

På kort sikt kan detta arbete byggas ut med att skapa fler sätt att generera punkter på. I arbetet 

sker punktgenereringen utefter mönstret av ett rutnät men andra mönster som cirklar eller 

trigonometriska funktioner kan vara av intresse att studera. Fler urvalstekniker för att välja ut 

regioner från voronoidiagrammen kan också testas. I arbetet presterade urvalstekniken som 

prioriterade angränsningslängder bra vilket gör det ytterligare intressant testa liknande 

urvalstekniker. Genom att istället testa att prioritera längden på angränsningarna sekundärt 

och antal angränsningar primärt kanske en stad innehållande fler korsningar kan tas fram. 

Även en urvalsteknik där en beräknad omkrets av staden tas i beaktning kan vara av intresse. 

Om exempelvis en ytterligare region inkluderas i staden kan den resulterande omkretsen 

minska, vilket bör ge en jämnare stadsmur. Lokala korrigeringar som hopslagning av 

korsningar bör också kunna ligga inom en snar framtid för projektet då det kan förhöja 

detaljnivån och variationen i staden. 

På lång sikt kan större förändringar av arbetet göras så som att uppdatera regellistan genom 

att inkludera fler litterära verk kring städers utseende från andra kulturer, vilket är tidigare 

nämnt i diskussion. Detta arbete är gjort i två dimensioner vilket skulle kunna byggas ut i tre 

för att kunna inkludera topografi i miljön, något som kan påverka vägdragningen för en stad. 

Stadsgenereringen kan också byggas ut med fler element som genereringen måste ta hänsyn 

till som är vanligt förekommande i städer så som broar och floder. Efter att ha undersökt att 

generera punkter efter mönster kan punktgenerering som förhåller sig till hinder undersökas, 

vilket också nämnts tidigare i diskussionen. Genom att placera ut olika byggnader runt om i 

staden kan det kanske också bli lättare att utvärdera stadens utseende då staden blir mer 

bekant för betraktaren. Om stadsgenereringen byggs ut och utvecklas kan kanske den 

genererade staden komma att användas till spel eller liknande. 
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