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Sammanfattning
Spel blir större för varje år som går och därmed även världen i vilken spel utspelar sig. Dessa
världar ska fyllas med olika typer av miljöer, som till exempel städer. Att låta utvecklare
skapa allt detta innehåll i dessa spelvärldar, som städer och allt de innehåller, skulle ta upp
för mycket av deras tid. Genom att procedurellt generera innehåll kan man spara mycket tid.
I det här arbetet granskas en agentbaserad teknik för stadsgenerering. Städerna som
genereras är tänkta att vara äldre städer som har en stadsmur runt sina äldre stadsdelar.
Experimentmiljön består av ett rutnät i en matris likt ett schackbräde. Agenter skapas i
denna matris för att skapa vägar och hus.
Experimentet tyder på att den agentbaserade tekniken har potential. För att generera ett
oregelbundet vägnät, vilket äldre delar av städer burkar ha, lämpar sig tekniken men för mer
regelbundna vägnät lämpar sig tekniken inte lika väl.
Nyckelord: Procedurellgenerering, städer, stadsgenerering, agentbaserad AI
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1 Introduktion
För varje generation av spel som kommer blir världarna som spelen utspelar sig allt större
(Allison Robert, 2010). Som exempel detta i sin tur innebär att det krävs mer arbete för att
skapa världarna och fylla dem med objekt som byggnader och vegetation. Enligt Watson et
al. (2008) skulle det kunna krävas så mycket som hundratals med manår extra om man
skapar dessa ständiga växande världar manuellt. För att komma undan det här problemet
kan man använda sig av procedurell generering och spara både tid och resurser. I rapporten
kommer fokus att ligga på procedurell generering av städer.
Det finns flera typer av program som genererar moderna städer, likt New York, vilket är en
relativt ung stad (Kelly & McCabe, 2006). Äldre städer, som Paris, har ofta en gammal stads
mur (helt eller delvis) kvar. Innanför dessa mur brukar staden vara tätt byggd och ha många
små gränder utan någon större stadsplanering (Haggrett, 1979). Stadsdelar utanför
stadsmurar kan ha modern stadsplanering beroende på när de byggdes. Detta arbete
kommer att fokusera på äldre städer och utvärdera tekniker för att generera en sådan.
För att generera äldre städer kommer en teknik för agentbaserad stadsgenerering granskas
som växer fram städer (Lechner et al. 2003). Tanken är att staden som växer fram kommer
att se ut mer som en äldre stad, eller åtminstone mer som en äldre Europeisk stad.
Anledningen till att en agentbaserad teknik valdes var för att andra tekniker som undersökts
har fokus på att skapa moderna städer med modern stadsplanering. Modern stadsplanering
brukar inte förekomma i äldre stadsdelar (innanför stadsmurar) i äldre städer och därför
blev andra tekniker bort valda.
Tekniken fungerar som så att agenter bygger hus och vägar. Experimentmiljön består av ett
rutnät i en matris likt ett schackbräde. Varje ruta kan vara obebyggd eller bebyggd av vägar
eller hus. Agenter skapas på antingen bestämt eller slumpad position i matrisen. Därefter
genererar agenter staden genom att skapa vägar och hus.
Städerna som genereras kommer att utvärderas på två olika vis. Det första som ska
utvärderas är tidsårgången för generering av en stad. Detta görs för att det kan vara
intressant att veta hur lång tid stadsgenererandet tar på sig. Om staden som ska genereras
ska användas för bara en spelomgång vill man inte sitta och vänta på stadsgenererandet för
länge. Det andra som ska utvärderas är hur realistisk staden är som har genererats enligt ett
antal kriterier: Om alla vägar sitter ihop, om det inte finns några öppna luckor i staden och
jämföra antalet hörn per kvarter innanför och utanför stadsmurarna.
Arbetet är uppdelat i två steg. Första steget är att implementera experimentmiljö att
generera staden i och hämta resultat från som kan evalueras. Resultaten från
experimentmiljön kommer sedan att evalueras i nästa steg.
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2 Bakgrund
Spel som har stora spelvärldar tar lång tid att skapa och fylla med innehåll om det görs för
hand. I takt med att spelvärldarna blir allt större tar skapandet allt mer tid och resurser. Ett
exempel på spelvärld som tar tid att skapa är städer. Spel som Need for Speed utspelar sig
ofta i storstäder vilket tar mycket tid att skapa på grund av storleken av städer och
detaljnivån som hårdvaran klarar av att rita ut (Watson et al, 2008).
Genom att växa fram en stad från grunden är det tänkt att staden ska få ett mer realistisk
utseende, som om staden har funnits länge och utvecklats över tid.

2.1 Datorspel
Spel har en värld i vilken spelen utspelar sig. Dessa spelvärldar blir allt större och kräver mer
folk för att skapa dessa världar och fylla dem med innehåll. I artikeln från Robert (2010) kan
man se att kartor över spelvärldar som har lagts ovanpå varandra för att jämföra storlek
(figur 1). Generellt sett så desto senare ett spel är skapat desto större är dess spelvärld. Men
världarna blir inte bara större utan även mer detaljerade i och med att hårdvaran blir
kraftfullare och kan hantera mer.
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Figur 1

Bild över spelvärlds storlekar. Bild baserad på Video game world size
compared (Robert A, 2010).

Världarna blir så stora att det skulle krävas så mycket folk som jobbar med detta under så
lång tid att inte ens de största företagen skulle ha råd eller tid med det (Watson et al. 2008).
Detta kan lösas genom att procedurellt generera spelvärlden helt eller delvis. Watson
fortsätter med att inom datorgrafik har man använt sig av procedurell generering för att
skapa naturliga miljöer eller fenomen som växter och rök. Dock så finns det ett annat
område man kan använda sig av procedurell generering: skapandet av urbana miljöer så som
städer.
Det finns många tekniker att generera städer på. Kelly & McCabe (2006) går igenom några,
men de som gås igenom genererar moderna yngre städer. Spel som utspelar sig i en ung stad,
exempelvis New York (grundad 1624) (figur 2), skulle kunna använda sig av dessa
stadsgeneratorer. Som jämförelse mellan riktiga och genererade städer kan man se en
genererad stad i figur 3, i båda städerna har vägnätet ett tydligt rutmönster. Spel som skulle
utspela sig i Europa i en äldre stad, exempelvis Rom (grundad 753 före Kristus), skulle inte
få den karakteristiska äldre delen av staden som består av många trånga gränder och ofta är
omringat av en mur (Pounds, 2005) se figur 4.
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Figur 2

Manhattan. Vägnätet är ordnat i ett rutnät. Kartdata ©2013 Google
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Figur 3 Bild baserad på bild från Procedural Modeling of Cities, Parish &
Müller 2001. En genererad stad baserad på Manhattan. Rutnätet av vägar är tydligt i
staden.
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Figur 4 Rom. Delar av vägnätet är ordnat i ett rutnät, men öster om Tibern kan
man se ett område där vägnätet inte har något särskilt mönster. Kartdata ©2013
Google

2.2 Städer
Som sagt tidigare är städer något som förekommer i de flesta kulturer i någon form och har
funnits väldigt länge. Enligt Southall (1998) uppkom de första städerna för omkring tiotusen
år sedan. Exakt vad som definieras som stad, eller när en by blir stor nog att bli kallad stad,
skiljer sig i både kulturer ochtid enligt artikeln City, Wikipedia. Däremot något som många
definitioner har gemensamt är att det är en samling av ett antal permanenta bosättningar
(Southhall 1998). Städer är i vart fall en stor del av de flesta kulturer och därför förekommer
ofta i spel.
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Oavsett kultur finns det två saker som de flesta städer har gemensamt och var orsakerna till
deras uppkomst. Den ena orsaken var handel, vilket var skälet till att många städer hade en
marknadsplats eller annat kommersiellt centrum. Den andra orsaken var försvar. Var och en
kan inte bygga en egen försvarsmur runt sitt hus, men gemensamt kan ett samhälle hjälpas
åt att bygga en försvarsmur runt sina hus (Haggett, 1979).
Enligt Pounds (2005) har en stads historia har stor inverkan på hur en stad ser ut. Städer i
romarriket hade stadsplanering med kvadratiska kvarter likt moderna städer. Efter
romarriket fall använde sig en del städer av rommarnas stadsplanering, se figur 5. Brist på
en central auktoritet gjorde att hus kunde byggas över delar av vägen som rommarna byggt
så att den blev mindre eller var tvungen att gå runt huset. Städer som grundades i Europa
efter romarrikets fall var oftast utan mycket planering. Städerna var dock inte helt utan
planering utan hade ofta en central punkt som slott, marknadsplats eller kloster, likt Battle,
Storbritannien, kring vilken staden byggdes (Pounds, 2005). Det finns många andra faktorer
som påverkar stadslandskapet: terräng, naturkatastrofer, eldsvådor och krig för att nämna
några faktorer.

Figur 5 Florens. Här syns den planerade Romerska delen av staden omringad
av den mindre välplanerade medeltida delen av staden. Gröna streck indikerar de
Romerska murarna och röda streck de medeltida murarna (ca 1170). Map data
©2013 Google. Murar baserade på karta över Florens från The Medieval City,
Norman Pounds 2005.
Pounds fortsätter med att vare sig städer använde sig av befintliga romerska vägnät eller inte
så tenderade folk att gå i gamla fotspår. Det vill säga att där tidigare vägar/stigar gick
brukade det bli vägar även senare. Som exempel tar Pounds upp att den väg folk tog från/till
centrala delar av staden, som från marknaden till stadsmurens portar, där brukade det
bildas gator.
Det som kommer att menas med en "äldre Europeisk" stad i rapporten kommer att vara en
stad likt dem som Pounds tar upp, exempelvis Kraków. Kraków som stad kan dateras så
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långt bak som år 965 (Magiczny Kraków, 2012), vilket är under medeltiden, som har en
tydlig äldre stadsdel omgärdad av en stadsmur. Innanför stadsmuren är gatorna små och
oplanerade, se figur 6. Just i Karków finns det ett undatag från detta i och med en nyare del
av den gamla staden som byggdes enligt Magdeburgsk lag under högmedeltiden med
planerade gator (Pounds, 2005). Projektet kommer att fokusera på att skapa en Europeisk
stad eftersom städer i andra kulturer kan ha ytterligare faktorer som påverkar
stadslanskapet utöver de som har gåtts igenom. Alltså kommer "äldre" städer vara städer
som har funnits sedan åtminstone tidig medeltid och "Europeiska" städer vara städer som
ligger i det som idag definieras som Europa.

Figur 6 Kraków. I figuren syns det hur den södra delen av staden är utan
mönster i vägnätet. Den norra delen av staden har ett rutnät av vägar. Både norra
och södra delen av staden är omgärdad av en stadsmur. Bild av RaNo(2008), hämtad
2013-05-08 från commons.wikimedia.org
Efter medeltiden när städer blev allt större blev det även viktigare att planera hur staden
skulle växa. En viktigt sak att notera är urbaniseringen som skedde under
industrialiseringen. Eftersom murar inte längre var relevant och städer blev alldeles för stora
för att hålla en befolkning innanför murarna bredde städer snabbt ut sig (Hagget, 1979).
8

Under 1800-talet kom den moderna stadsplaneringen till (Girouard, 1985). I och med detta
inkluderades bland annat parker, renhållning, vägar och byggregler intaget i stadsplanering.
Det finns många olika teorier om hur man ska planera en stad. Rapporten kommer inte
fokusera på någon särskild teori om stadsplanering för moderna städer, istället kommer
vägar att vara i fokus. Det finns visserligen flera teorier om hur man ska bygga vägar, men
rapporten kommer att använda sig av de typer av mönster som vägar har i moderna städer
(Parish & Müller, 2001).

2.3 Procedurell generering
Procedurell generering har som central egenskap att den ska kunna beskriva, i det här fallet,
städer genom en rad instruktioner. Detta skiljer sig från exempelvis en bok som beskriver en
stad, genom att man kan - via parametrar - ändra lite i instruktioner för att få fram alla
möjliga städer (Kelly & McCabe, 2006). På detta sätt kan man spara både tid (behöver inte
skapa staden för hand) och utrymme (behöver inte en statisk beskrivning av varje stad).
Det finns många olika tekniker som används för att procedurellt generera städer. En teknik
som flera använder sig av är L-system eller Lindenmayer system (Parish & Müller, 2001),
(Kelly & McCabe, 2007), (Groenewegen et al, 2009), som kan användas för att generera både
vägar och hus.
Watson et al (2008) och Kelly & McCabe (2006) tar upp flera olika typer av sätt att generera
städer på. De flesta av dem kräver input så som befolkningskartor eller terrängkartor, med
datan kan de sen skapa en stad direkt utifrån det. Det kan vara opraktiskt om man vill ha en
stad som växer fram naturligt, om man inte har datan som krävs eller om man vill skapa en
helt ny stad från grunden. Om man vill att staden växer fram över tid och utvecklas själv
beroende på hur dess befolkning ökar (skapar sin egna befolkningskarta) kan dessa metoder
vara olämpliga. Nackdelen med att växa staden kan vara att det tar mycket tid då man måste
vänta på att städen växer. Om man däremot har all input som krävs kan man skapa en
skrädarsyd stad precis så som man vill ha den. Alternativt använda kartor från riktiga städer
för se hur det ser ut om man modellerar om befintliga eller skapar nya delar av staden.

2.4 Agentbaserad AI
Buckland (2005, s. 85) definierar en autonom agent som:
An autonomous agent is a system situated within and a part of an
environment that senses that environment and acts on it, over time, in
pursuit of its own agenda and so as to effect what is senses in the future.

Som exempel på autonoma agenter kan man ta Lechner et al.s (2003) arbete. De använder
sig av autonoma agenter i sin stadsgenerering. I deras simulering finns det ett antal olika
agenter. Till exempel finns det en agent vars syfte är att bygga affärer. Agenten vandrar runt i
staden (miljön) med hjälp av vägarna som andra agenter har lagt ut. När affärsagenten
märker att den befinner sig på en vältrafikerad väg kommer den att titta sig om efter en
lämplig plats att öppna en affär vid gata den befinner sig på. Om det finns en lämplig plats
öppnas en affär. Om det inte gör det kommer agenten att fortsätta vandra runt bland gator
efter en annan vältrafikerad gata som har lämpliga tomter kring sig.
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På så sätt växer staden med autonoma agenter som var och en har olika uppdrag som att
bygga affärer eller vägar. I just den här miljön så kör agenterna utan direkt beroende eller
påverkan av varandra. Bostadsagenter kommer att bygga bostäder vilket genererar trafik.
Affärsagenterna kommer att leta upp var denna trafik är och bygga sina affärer vid den
trafikerade gatan. Enda sättet agenterna kan påverkar varandra är via miljön och de effekter
som agenterna har på miljön
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3 Problemformulering
Syftet med projektet är utvärdera en teknik för stadsgenerering. Tekniken har som mål att,
genom att växa fram en stad, generera en äldre Europeisk stad, därefter ska det utvärderas
om tekniken lämpar sig för detta ändamål.
Problemet har delats upp i två steg. Första steget är att skapa en experimentmiljö. Andra
steget är att utvärdera städerna som har genererats.
De typer av stadsgenerering som Watson et al (2008) och Kelly & McCabe (2006) tar upp
genererar moderna städer. Det vill säga städer som är planerade i hur vägnätet ska se ut och
vilka byggnader som ska ligga var. Detta fungerar bra för spel som exempelvis GTA IV
(2008) som utspelar sig i en fiktiv stad i USA. Staden har ett klart rutnät av vägar som är
typiskt för moderna städer (Parish & Müller, 2001). Däremot skulle det inte fungera lika bra
för ett spel likt GTA fast som utspelar sig i en fiktiv äldre stad i Europa. Tanken är att
tekniken som granskas ska kunna generera äldre Europeiska städer vilket andra nämnda
tekniker inte kan.

3.1 Delmål 1: Experimentmiljö
Experimentmiljön efterliknar den metod som Lechner et al. (2003) använder sig av.
Experimentmiljön är indelad i ett rutnät. Rutorna kan ha följande tillstånd:




Tom. Det finns inget på den här rutan.
Bebyggd. Rutan är bebyggd med ett av fyra olika typer av bebyggelser: bostäder,
affärer, industri eller mur.
Väg. Det har lagts väg på den här rutan.

Det finnas agenter som bygger vägar och byggnader. Agenterna är indelade i ett antal olika
typer. Det finnas parametrar för var agenter ska skapas. Agenterna är följande:





Vägagenter bygger ut vägnätet med nya vägar.
Bostadsagenter bygger bostäder.
Affärsagenter bygger affärer.
Industriagenter bygger industrier.

Det är förutbestämt vilka rutor som är murar och portar. Båda två går att justera via
parametrar. För murar kan man bestämma var två av hörnen ska vara för att skapa en
godtycklig rektangulär mur kring den äldre delen av staden. För portar kan man antingen
välja att ha en åt varje väderstreck eller ett justerbart antal portar åt vart och ett väderstreck
vars positioner slumpas ut.
Det finns en ruta längs varje kant av rutnätet som representerar andra städer. Vägagenter
försöker att dra vägar hit för att simulera kopplingar till andra städer. Längs alla kanter av
rutnätet finns det vägar.
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Experimentmiljön består av fem delfaser i vilken staden växer fram.
1. Fas ett består av att vägagenter bygger vägar som avser att koppla staden till andra
städer. När vägarna är klara och staden är kopplad till de andra städerna är fasen
klar.
2. I fas två byggs vägnätet ut innanför stadsmurarna. Den här delen av staden
representerar den gamla innerstaden och har ett oregelbundet vägnät. När alla rutor
innanför murarna har tillgång till vägnätet är vägnätet klart.
3. I fas tre byggs vägnätet ut utanför stadsmurarna. Staden utanför murarna
representerar den moderna delen av staden och därför skapar agenterna kvadratiska
kvarter. Fasen är klar när vägnätet uppfyller den förbestämda plan för vägnätet
utanför murarna.
4. I fas fyra beräknas tidsåtgången för de tidigare stegen.
5. I fas fem beräknas antal hörn på kvarteren i staden.

3.2 Delmål 2: Utvärdering
Städerna som har genererats utvärderas på två olika sätt. Dels mäts tidsåtgången för
genereringen av en stad, dels utvärderas det hur realistisk staden är i förhållande till ett antal
kriterier.
Tidsåtgången börjar mätas från det att fas ett börjar. Mätningen avslutas när fas två avslutas.
Detta intervall ses som tiden det tar för programmet att generera en stad.
För att utvärdera hur realistisk staden är har ett antal kriterier valts på vilken staden
bedöms:




Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor).
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför.
Sitter alla vägarna ihop, det vill säga går det att hitta en väg mellan två godtyckliga
punkter i staden.

3.3 Metod
Det finns många olika sätt att generera städer på. För att besvara frågeställningen har det
valts att dela in problemet i två delsteg. I första steget skapades en miljö i vilken
experimentet kunde utföras och sedan resultaten från det utvärderas. I andra steget
utvärderas tekniken för att se om den lämpar sig för att lösa problemet.

3.3.1 Tidsåtgång
Det första som utvärderas är tidsåtgång. Tid är relevant när det kommer till stadsgenerering.
Om staden är tänkt att användas direkt som en procedurellt genererad spelplan för en
spelomgång i ett spel kommer man inte vilja vänta länge på att staden genereras. Om staden
ska vara en permanent spelplan i ett spel och därför bara kommer att generas en gång
behöver den inte vara lika snabb men då förväntas något annat i utbyte, exempelvis en mer
realistisk stad. Ett annat skäl till att mäta tid är att det är enkelt om man kan avgöra när
staden är "färdig".
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Ett alternativ till mätning av tidsåtgång hade kunnat vara mätning av minnesåtgång. I det
här fallet skulle det dock inte fungera bra eftersom alla städer som genereras kommer att bli
lika stora och där med ta upp lika mycket minne. I fall städer hade kunnat vara olika stora så
hade minnesåtgång varit mer intressant att mäta och valts istället för mätning av tid.
Tiden som mäts för tekniken kommer mätas från då stadsgenererandet börjar för en stad
tills dess att staden har vuxit färdigt. Vad som definieras som en färdig vuxen stad är när det
inte finns några tomma rutor kvar att bygga hus eller vägar på.

3.3.2 Realism
Vare sig genereringen av städer går snabbt eller långsamt ska det undersökas ifall staden blir
realistisk. Detta kan göras på flera sätt. Det har valts att göra genom att undersöka ifall
staden uppfyller vissa kriterier. Kriterierna är följande:






Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor). Centrala delar av städer är ofta tätt
packade med hus och vägar/torg. Det finns områden, som parker, vilket inte kommer
att finnas i de genererade städerna, som kan ses som "tomt" land. Detta kan göra att
de genererade städerna inte ser realistiska ut ifall de jämförs med städer som har
många parker.
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför stadsmurarna. Detta kriterium är tänkt att användas för att ta reda
på ifall kvarteren i den äldre delen av staden (innanför stadsmuren) inte har några
särskilda former (så som rektanglar) (Haggett, 1979) till skillnad den nyare delen av
staden som kommer att ha rektangulära kvarter (Parish & Müller, 2001). Alltså
kommer kvarter utanför stadsmuren ha i genomsnitt ha fyra hörn och kvarter
innanför stadsmuren ha fler hörn i genomsnitt.
Sitter alla vägarna ihop, det vill säga går det att hitta en väg mellan två godtyckliga
punkter i staden. Det förekommer många sätt att hindra folk från att vistas i vissa
delar av en stad, så som murar, men det finns alltid portar som släpper in/ut de som
har tillåtelse och på så vis är inte helt isolerade. Det här kriteriet har sina brister.
Exempelvis ifall en stad skulle ha ett gaffelformat vägnätverk där alla vägar är
parallella med varandra förutom en väg som kopplar samman de andra vägarna så
skulle det inte se realistiskt ut men vägarna sitter ihop och skulle uppfylla kriteriet.

Som alternativ till nämnda kriterier har även följande kriterier övervägts att tas med men
har inte tagits med på grund av olika skäl:






Befolkningstätheten är centrerad mot mitten av staden. Kriteriet togs inte med då det
skulle vara svårt att avgöra hur långt bort från "mitten" centreringen kan vara och
kriteriet ändå vara uppfyllt.
Markvärdet i staden är betydligt högre i centrum än i utkanten av staden (Haggett,
1979). Agenterna beräknar ett slags markvärde när de undersöker om en viss plats är
ett bra ställe att bygga sin typ av hus på, men alla agenterna har olika värderingsätt
för mark och kan därför bli svårt att säga om markvärdet är som högst i centrum.
Detta ledde till att detta kriterium inte togs med.
Alla vägarna är inte parallella med varandra. Detta kriterium täcks när det
kontrolleras om alla vägar sitter ihop. Alla vägar kan inte vara parallella med
varandra om de sitter ihop på något vis. Dessutom kan det bli svårt att undersöka om
vägar är parallella ifall de inte är raka.
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Ett alternativ till utvärdera de genererade städerna utifrån ett antal kriterier är att utföra ett
turing test. Detta kan göras genom att låta testpersoner få se en karta över en verklig stad
eller en genererad stad för att sedan avgöra om de fick se en riktig stad eller en genererad
stad.
Fördelen med ett turing test är att det går att se ifall staden ser realistisk ut för den grupp
personer testet utförs på. Nackdelen är ifall gruppen med testpersoner inte vet hur en verklig
stad ser ut (på en karta) eller inte vet hur stad inte ska se ut kan ge felaktiga resultat. Just i
fallet om städer så vet det flesta hur en stad ska se ut eftersom majoriteten bor i städer och
skulle därför inte skapa några problem med vilka personer man väljer som försökspersoner.
Skälet till att det turing test inte valdes som metod för utvärdering är att terräng generering
inte finns med i programmet. Eftersom terräng har en stor effekt på hur en stad ser ut skulle
det kunna vara lätt för försökspersoner att se vilken stad som är den genererade.
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4 Implementation
I det här kapitlet kommer designval och implementation att tas upp. Kapitlet kommer att
börja med att ta upp den slutliga implementationen, först översiktligt sedan mer grundligt
hur programmet fungerar, därefter kommer de designval som gjorts diskuteras.

4.1 Experimentmiljö
Experimentmiljön är programmerad i Microsoft Visual Studio 2010 med C++. Grafiken ritas
ut med hjälp av SFML (Simple and Fast Multimedia Library) (Laurent Gomila, 2008).
Experimentmiljön består av en matris som innehåller ett antal rutor (ungefär som ett
schackbräde) på vilken staden ska genereras. En del av rutorna får förbestämda egenskaper
innan agenter skapas. Det kan vara egenskaper som att vissa rutor är bebyggda från början
(exempelvis stadsmur) eller att vissa rutor är planerade att bli vägrutor. En annan
beståndsdel av experimentmiljön är agenterna. Efter matris genereringen skapas ett antal
agenter vars uppgift är att bygga vägar och hus för att till slut ha genererat en stad. Se figur 7
för klassdiagram.

Figur 7

Klassdiagram för programmet.

4.1.1 Rutor
Staden som ska genereras baseras på rutor. Dessa rutor ingår i en matris vilken
representerar världen i vilken staden ska genereras. Rutorna håller reda på en rad
egenskaper:






Typ av ruta. Rutan kan vara tom eller bebyggd med väg, bostad, stadsmur, med mera.
Position.
Om rutan befinner sig innanför eller utanför stadsmuren.
Om rutan ligger i vägnätet.
Om rutan har tillgång till vägnätet. Det vill säga rutan ligger inte för långt bort från
närmaste vägruta.

En annan viktig aspekt av rutorna är att de känner till sina ortogonala grannar, se figur 8.
Detta använder sig agenter av för att finna kortaste vägen till sitt mål eller bygga hus som
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täcker flera rutor. Grannarna läggs till i en specifik ordning, västra grannen först, sedan
norra, östra och sist södra. På så vis kan man veta vilken granne som ligger var beroende på
vilken granne som lades till först som granne. Rutor i kanten av matrisen, som har mindre
än fyra grannar, gör att det inte går att veta vilken granne som är vilken. Detta är
anledningen till att längs kanterna på matrisen är rutorna förbestämt vägar.

Figur 8 Den blå rutan är omringad av åtta andra rutor. I programmet kommer
de gula rutorna ses som grannar till den blåa rutan men inte de röda. Det vill säga
grannrutor som ligger hörn mot hörn (röda rutor) inte kommer att ses som en
granne.
4.1.2 Världsmatrisen
När programmet startas genereras först en matris av rutor i klassen WorldMatrix, därefter
tilldelas rutorna sina grannar. Rutorna som skapas är obebyggda med undantag för vissa
rutor. Dessa rutor sätts till att vara bebyggda (med mur eller väg) i ett förbestämt mönster,
eller så sätts de till specifika målrutor som talar om för agenter vart vägar ska byggas i ett
förbestämt mönster. För stadsdelen innanför stadsmurarna slumpas målen ut för att inte
generera något specifik mönster. Se figur 7 för grunden till en stad.
Klassen håller även listor över olika typer av rutor som andra delar av programmet kan han
användning av utan att behöva själva leta upp en viss ruta av en viss typ. Listorna är
följande:





Portar. Den här listan innehåller alla rutor som betecknas som portar. Rutorna i sig
är inte av typen port, men används för att agenter ska enklare hitta in och ur gamla
stan och fastna på stadsmurarna.
Angränsande städer. Detta kan ses som mål rutor dit agenter drar vägar. Dessa vägar
är underlättar för agenter att ta sig till och från gamla/nya stan.
Rutor som inte har tillgång till vägnätet innanför stadsmurarna. Vägagenter
använder dessa rutor för att bestämma vart de ska bygga vägen till.
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Rutor som ska bli väg utanför stadsmurarna. Vägagenter använder dessa rutor för att
lägga vägar i ett rutmönster. Dessa syns som gula rutor i figur 9.
Rutor som är vägar. En del vägagenter använder detta för att bygga vägar mellan två
godtyckliga punkter i vägnätet.

Figur 9 I figuren syns grunden för en stad innan någon agent har skapats.
Bruna rutor är obebyggda. Röda rutor är stadsmurar. Gula rutor är vägplaner för
agenterna (visas inte innanför stadsmurarna), dessa rutor är inte bebyggda. Gråa
rutor är vägar. Rosa rutor är angränsande städer, fungerar som målrutor.
4.1.3 Vägagenter
Agenterna är de entiteter som genererar själva staden. De första agenterna som skapas är
vägagenter. När vägnätet är färdigbyggt tas vägagenterna bort och ersätts med tre olika typer
av husagenter som fyller ut resten av staden med olika typer av hus. Alla agenter skapas i
mitten av matrisen på den enda biten med väg som finns innanför stadsmurarna se figur 9.
Ett undantag är vägagenter som ska koppla samman två gottyckliga punkter i vägnätet.
Dessa agenter skapas på en slumpvis vald vägruta.
Vägnätet byggs i tre etapper. Första etappen är att bygga en väg till varje angränsande stad.
Det finns fyra angränsande städer, fyra rutor som representerar detta, en på var sida av
matrisen, se de rosa rutorna i figur 9. Dessa vägar hjälper agenter i senare etapper att ta sig
ut ur den gamla delen av staden.
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I andra etappen byggs vägnätet ut i den gamla delen av staden tills alla vägar har tillgång till
vägnätet. En ruta har tillgång till vägnätet om den inte ligger längre bort än två rutor från en
vägruta. Vilka rutor som det ska byggas väg till hämtas från WorldMatrix. Rutorna blir
slumpvis valda vilket ger ett grenverk av vägar.
I tredje etappen byggs vägnätet ut utanför stadsmurarna i ett rutmönster. Vilka rutor vägar
ska byggas på hämtas från WorldMatrix. Agenter får bara bygga vägar enligt det förbestämda
rutmönstret. Agenter får inte bygga vägar innanför stadsmurarna för att förhindra att det
blir ett stort torg innanför stadsmurarna av agenter som vandrar igenom den gamla delen av
staden, men agenterna får använda vägarna för att ta sig igenom. Tredje etappen är över när
alla rutor som ska byggas väg på har byggts väg på.
När en agent når sitt mål tas den bort för att ersättas av en nyväg agent med ett nytt mål.
Hittills har det bara gåtts igenom vart vägagenter ska bygga väg inte hur de hittar från sin
position till sitt mål. För att en vägagent ska klara av att hitta en väg till sitt mål används en
A*-algoritm.

4.1.4 Navigation
Vägagenter använder sig av en hjälpklass för att hitta rätt väg. Denna klass innehåller
funktioner för att hitta en väg med hjälpa av A*. Agenter använder sig av denna genom att
anropa funktionen för att generera en väg, agenten anger sin startruta och målruta (dit
vägen ska byggas) som argument. Funktionen anropas varje uppdatering.
Navigationsklassen har fyra listor över rutor som den håller reda på.






Öppna rutor. I den här listan finns alla rutor som agenten potentiellt kan gå till från
där den befinner sig nu.
Stängda rutor. Den här listan innehåller rutor som har valts ut från den öppna listan
att bilda vägen till målet. Det är denna lista med rutor som returneras till agenten.
Gamla stängda rutor. Algoritmen har en tidsbegränsning på sig för att hitta till målet
för att programmet ska flyta på i realtid. Ifall målet inte har nåtts innan tidsgränsen
returneras den stängda listan med vägen så långt som algoritmen hann med. Den här
listan används för att algoritmen inte ska glömma var den har varit och gå på samma
ställe flera gånger.
Nya öppna rutor. Nya rutor som ska läggas till i den öppna listan hamnar i den här
listan först.

Algoritmen börjar med:
1. Ifall agenten befinner sig innanför stadsmurarna men dess mål gör det inte, sätt den
port som är närmast målet till temporärt mål för att enkelt hitta ut ur stadens portar.
2. Rutan som agenten befinner sig på läggs in i två listor: gamla stängda rutor och
stängda rutor.
3. Lägg till rutans grannar ifall de är tomma eller väg i listan för öppna rutor. I det här
fallet behövs inte listan över nya öppna rutor. Kostnaden för att förflytta sig till dessa
rutor beräknas.
Därefter kommer följande steg att repeteras tills en väg till målet har hittats eller tiden tar
slut.
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1. Hitta rutan i den öppna listan som har lägst kostnad för att förflytta sig till.
Kostnaden är beroende på avstånd till målrutan, vilken typ av ruta det är och i vilken
etapp av vägbyggandet agenten befinner sig i. När en ruta har blivit val läggs den till i
den stängda listan och gamla stängda listan. Ifall en ruta inte skulle hittas (agenten
har fastnat i en återvändsgränd eller ett hörn) töms den gamla stängda listan så att
agenten kan backtracka och den får tillåtelse att bygga igenom stadsmurarna ifall det
skulle vara murarna som är problemet.
2. Expandera den öppna listan. Gå igenom den rutorna i den stängda listan och lägg till
deras grannar i listan för nya öppna rutor. Grannen ska dock inte läggas till om rutan
är bebyggd (med undantag av vägar och med undantag av murar ifall agenten har
fastnat) eller om den redan finns i listan över stängda och gamla stängda rutor.
3. Om rutorna som finns i den listan för nya öppnade rutor redan finns i den öppna
listan ska kostnaden för att förflytta sig till den rutan räknas om då man kan ha hittat
en närmare väg.
4. Lägg till de rutor som finns i listan för nya öppna rutor i listan för öppna rutor och
töm nya-öppna-rutor-listan. Därefter beräknas kostnaden för att förflytta sig till
dessa rutor.
Sedan sker en av två alternativ. Om en väg till målet har hittats, målrutan finns i den stängda
listan, returnera den stängda listan och töm samtliga listor. Dessa rutor leder till målet. Om
tids gränsen har blivit nådd innan målrutan, töms den stängda listan förutom den senast
inlagda rutan, vilken kommer att användas nästa gång funktionen anropas. Den stängda
rutans grannar sparas även undan för nästa anrop.

4.1.5 Husagenter
När vägnätet är färdig skapas husagenter som bygger hus där det finns plats. Det finns tre
olika agenter som bygger olika typer av hus: Bostadsagenter, affärsagenter och
industriagenter. Det enda som skiljer agenterna (och hustyperna åt) är färg på husen se figur
10. Tidigare hade de olika agenterna olika instruktioner för var vilken typ av hus fick byggas,
men projektets omfattning skars ner och nu finns de kvar för att kunna enklare skilja åt hus
som hamnar jämte varandra. En typ av agent hade räckt för projektet som det är nu, men det
skadar inte heller att ha flera.
Husagenterna har fyra olika tillstånd de kan befinna sig i. Scout, prospect, build och
finished. Agenter befinner sig alltid i något av dessa tillstånd.
När agenten är i tillståndet Scout börjar den med att förflytta sig. Agenten gör detta genom
att ta grannarna till rutan den befinner sig på som är vägar och lägger in dessa i en lista över
potentiella rutor att förflytta sig till. Rutor agenten redan går gått på sparas undan i en lista
för att agenten inte ska besöka samma rutor flera gånger. För att välja vilken ruta av de
potentiella som agenten ska förflytta sig till väljs en med hjälp av slump. Skulle agenten
fastna i en återvändsgränd töms listan över besökta rutor. Ifall någon av grannarna till rutan
agenten befinner sig på är tom ändras tillståndet till prospect.
I tillståndet prospect undersöker agenten om det finns tillräckligt med plats för att bygga ett
hus. Agenten använder den tomma rutan som hittades i förra tillståndet som grund för huset
(orange ruta i figur 10). Husplanen skapas utifrån grundrutan, först ut från vägen (gröna
rutor i figur 10) sedan utifrån den korridor som har skapats, alltså parallellt med vägen
(bruna rutor i figur 10). Husplanen expanderas i alla riktningar tills dess att det inte finns
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någon plats längre eller att den når maxstorleken för en husplan. Maxstorleken är hårdkodad
men programmet hade kunnat klara sig utan det för husstorlek utvärderas inte. Det finns
inget minimum för storleken på husen eftersom staden är klar när det inte finns tomma
rutor kvar. Risken för att ensamma rutor blir över och därför staden aldrig klar visade sig
vara stor vilket ledde till att hus inte har någon ministorlek. När husplanen är klar sparas
den undan och agenten försätts i build-tillstånd.

Figur 10 Husplanering. Gråa rutor är vägar. Den vita bollen representerar en
agent som ska bygga ett hus med den orangea rutan som grund. Pilarna visar hur
husplanen växer fram. Först ut från vägen (orange ruta till de gröna rutorna) sedan
ut från den korridor som har skapats (bruna rutor).
När agenten är i build-tillståndet bygger den hus på de rutor som husplanen täcker. Skulle
en annan agent ha en överlappande husplan och byggt sitt hus över den här agentens
husplan byggs huset på de rutor som fortfarande är tomma. Formen på husen är inget som
utvärderas och därför har inte det här problemet åtgärdats. När huset är färdigbyggt övergår
agenten till tillståndet finished och i det tillståndet är agenten färdig med sin uppgift och kan
ersättas av en ny agent.
När agenterna har fyllt upp alla rutor med någon form av bebyggelse är staden klar och nu
kan den utvärderas. Se figur 11 för exempel på en färdig stad.
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Figur 11

Ett exempel på hur en färdig stad kan se ut. Gröna rutor är bostäder.
Blåa rutor är affärer. Gula rutor är industrier.

4.2 Utvärdering
När en stad är färdig ska den utvärderas. Utvärderingen sker bland annat genom att mäta
tidsåtgången för stadsgenereringen. Tiden mäts via SFML-bibliotekets Clock klass. Det har
inte gjorts någon större efterforskning exakt hur den mäter tiden, men tidsintervallen det
handlar om (flertalet minuter) borde inte påverkas så mycket av hur precis klockan är.
Efter att tiden har mätts ska det undersökas om staden uppfyller följande kriterier:




Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor).
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför stadsmurarna.
Sitter alla vägarna ihop

Staden kommer inte att anses vara klar om det finns tomma rutor kvar och tidtagandet
kommer att fortsätta tills dess att det inte finns några tomma rutor kvar . Antalet tomma
rutor beräknas varje frame.
Genomsnittligt antal hörn per kvarter beräknas med hjälp av två funktioner. Först letas det
reda på en ruta som är bebyggd med någon typ av hus. Sedan anropas en rekursiv funktion
med rutan och antalet hittills hittade hörn som argument. I den rekursiva funktionen
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markeras rutan för att inte räknas med igen. Därefter beräknas antalet grannar av olika
typer. Grannar som är hus av något slag och inte markerade läggs i en lista inför nästa
rekursion. Grannar som är vägar eller murar räknas.
1. Om rutan har en granne som inte är ett hus då är det inget hörn på den här rutan.
2. Om rutan har två grannar som inte är hus då kan det finnas ett hör beroende på hur
grannarna ligger
3. Om rutan har tre grannar som inte är ett hus då finns det två hörn här.
4. Om rutan har fyra grannar som inte är ett hus, det vill säga huset är en ruta stort, då
finns det fyra hörn här.
Eventuellt kommer funktionen att kallas på igen, men då med nuvarande rutans respektive
grannar och det hittills antal hittade hörn.
När alla rekursiva funktionsanrop har returnerat sitt resultat sparas det ner i en lista och en
ny ruta som inte är markerad letas upp för att beräkna hörn på ett nytt kvarter.
Vägarna kommer att sitta ihop eftersom vägagenter skapas alltid på en vägruta som är
samman kopplad med resten av vägnätet. Grunden för staden är enda gången vägnätet inte
sitter ihop men under första etappen av vägbyggandet sätts vägnätet ihop. Det skulle gå att
kontrollera det en extra gång med samma funktion som för kvartershörnsberäkningen, men
istället för att beräkna antal hörn beräknar man antal "kvarter". Om det bara finns ett
"kvarter" av gator sitter alla vägar ihop.

4.3 Designval
Programmet har förändrats mycket under sin utvecklig. Det har fattats många beslut om
saker som i vilken utsträckning slump ska användas eller vilken metod som ska användas för
att beräkna heuristisken för avstånd mellan två rutor. I det här delkapitlet de viktigaste
besluten att diskuteras.
I början förflyttade sig alla agenter helt slumpmässigt. Detta krävde väldigt lite datorkraft
och kunde utföras på många agenter samtidigt. Tanken var att många agenter skulle lyckas
att bygga en stad, kvantitet över kvalitet helt enkelt. I figur 12 syns resultatet av detta om än
med inte så många agenter. Ena halvan av staden är hus andra halvan är väg. Inte ens ett
kvarter har bildats.
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Figur 12 En tidig version av programmet. I figuren syns en stad som genererats
av agenter som flyttar sig helt slumpmässigt.
För att lösa problemet användes mindre slump för förflyttning av agenter. Vägnät var
fortfarande svårt att bilda trots mindre slump och mer tydliga instruktioner kring hur vägnät
får bildas, se figur 13. Det ledde till att vägagenter har fått tydliga instruktioner för hur
vägnät får byggas och en mer avancerad algoritm (A*) för att hitta till sitt mål.
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Figur 13 En stad konstruerad med mindre slump. Vägar fick inte ligga jämte
varandra med undantaget för korsningar.
Mörkare rutor indikerar högre befolknings densitet på rutan. Detta är inget som
finns med längre i den slutliga versionen av programmet.

För att beräkna heuristiken för avstånd mellan två rutor valdes det mellan två olika metoder.
Den ena var enligt formeln som syns i figur 14 och den andra var manhattan avstånd. När
manhattan avstånd användes bildade agenterna 'L'-formade vägar och det blev ofta många
och långa parallella vägar. Eftersom ett av de påtänkta kriterierna var att staden skulle inte
ha parallella vägar så valdes manhattan avstånd bort även om den genererade mer
kvadratiska kvarter. Kvarteren i den nya delen av staden blev istället förplanerade och
agenter kunde helt enkelt bara följa planen.

Figur 14 Formel för distans mellan två punkter.
Husagenter använder fortfarande slump för att välja åt vilken riktning de ska gå, med
tillägget att agenter får inte gå på samma ruta som de gått på innan. Eftersom husagenterna

24

bara får följa vägarna fungerar den här metoden bra. Utkanten av städer tar längre tid för
agenter att ta sig till men det är inget större problem i den nuvarande versionen. Ifall
matrisen skulle vara större, det vill säga det skulle finnas fler rutor att bygga stad på, skulle
det antagligen ta längre tid i och med att det finns fler gator på vilka agenterna slumpmässigt
ska ta sig fram. En stad med många korsningar skulle också ge liknande problem i och med
att det är större chans att agenter svänger av istället för att gå rakt till där det finns plats att
bygga hus.
Trots att vägagenter har mer avancerad algoritm för att hitta fram är det de som fastnar
oftast och som har krävt mest jobb. Vägagenter har vissa privilegier så som att de får bygga
över murar om det är det som de fastnar på. Detta fungerar bra, rätt mycket mur tenderas
att rivas men att ha mur kvar är inget kriterie staden måste uppfylla. I tidigare versioner när
agenter fastnade och gavs tillstånd att riva hinder (inte bara murar) för att ta sig fram, i figur
15 kan man se resultatet av detta.

Figur 15 Stad vars agenter fritt fick riva vad som än var i vägen om agenten
ansågs ha kört fast, i exempelvis hörn eller återvändsgränder.
I den slutliga versionen byggs vägar först och sedan hus. Tidigare byggdes båda samtidigt
vilket kunde leda till att delar av staden blev isolerade. Detta ledde till att vägagenter inte
kunde komma fram och ledde till resultat som syns i figur 16 som i sin tur ledde till att
agenter gavs privilegier att bygga igenom hinder. Som tidigare nämnt var det inte helt
oproblematiskt att tillåta agenter att riva hinder men det används fortfarande till viss del.
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Mer fokus på bättre algoritm för att finna en väg istället för att ge agenter olika typer av
undantag och privilegier för att komma runt när de kör fast i hörn hade varit bättre.

Figur 16 En stad där delar av staden är isolerad på grund av hus. Den röda rutan
markerar mål dit agenten ska bygga väg. När en agent inte hittar fram till målet
bygger den ett stort torg med vägar så nära den kan.
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5 Analys
Syftet med detta arbete är att utvärdera en agentbaserad teknik för att generera en äldre
Europeisk stad. I det här kapitlet redovisas de resultat som experimentet har gett och analys
kring varför resultaten ser ut som det gör.
Det finns åtskilliga parametrar som kan justeras för att skapa önskad stad, så som var
stadsmurarna ska vara eller var agenter ska skapas. Alla kombinationer av parametrar
kommer inte att tas upp då det blir för många olika typer av städer som kan genereras,
istället kommer några utvalda kombinationer att analyseras. Dessa kombinationer kommer
dels att vara en "standardstad" att jämföra med och som kan uppfylla kriterierna som nämns
i Kapitel 3.2 och dels kombinationer av parametrar med vissa justeringar.

5.1 Standardstad
Under programmerandet av projektet användes en viss uppsättning av variabler för att
generera en standardstad som skulle användas som exempel på vad programmet genererar
om målet är bara att uppnå kriterierna angivna i kapitel 3.2. Variablerna är följande:







Positionering av stadsmurens nordvästra hörn och sydöstra hörn. Dessa två
positioner skapar tillsammans en rektangulär stadsmur. Som standard värde är det
(33,33) och (66,66) för respektive hörn. Detta genererar en kvadratisk stadsmur som
omgärdar 1/9 av hela staden.
Antal portar. Om förbestämda portar anges att användas kommer en port att placeras
ut åt varje väderstreck. Annars får man bestämma hur många portar som ska
slumpas ut åt vart väderstreck. Standard är förutbestämda portar.
Vart agenter skapas. Som standard skapas de i mitten av staden, det vill säga den
mittersta rutan i staden med koordinaten (50,50).
Kostnad för förflyttning. Dessa kan ändras så att agenter tar andra vägar. Som
standard har det valts att agenter går hellre på vägar än skapar nya vägar och att
bygga över stadsmurar är tillåtet men agenter lägger hellre ny väg på tom mark än
bygger över mur.

I figur 17 ser man ett exempel på hur en standard stad kan se ut. Eftersom agenter skapas i
mitten av staden får staden innanför stadsmurarna en slags grenverksmönster på vägnätet,
med centrum (där agenter skapas) som utgångspunkt för grenverket. Det går att få
utgångspunkten på andra ställen genom att flytta stadsmuren, så att mitten av staden inte är
mitten av "gamla stan", se figur 18. Alternativt kan man ändra parametrar så att agenter
utgår ifrån en slumpvis vald vägruta, antingen innanför eller utanför stadsmuren, se figur 19.
Dessa två variationer av en standardstad kommer att behandlas senare.
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Figur 17 En standard stad. Vägnätet utanför stadsmurarna följer för det mesta
ett rutmönster. Det finns undantag där agenter har misslyckats med att följa rutnätet
och det har inte bildats kvadratiska kvarter.
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Figur 18 En standard stad där stadsmuren har flyttas. Utgångspunkten för
agenterna är nu precis innanför det nordvästra hörnet av stadsmuren, men det är
samma utgångspunkt som agenterna använder i figur 17.
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Figur 19 En standard stad där agenter har en slumpvis startposition innanför
stadsmurarna.
Som Pounds (2005) nämner så skapades det vägar där folk gick, exempelvis från marknaden
till portarna, men i städerna som genereras antas det att centrum av staden ligger mitt i och
det är dit folk går primärt för att sedan ta sig därifrån till andra delar av staden. Som det kan
ses i figurerna i bakgrundskapitlet om städer (kapitel 2.2) har städer inte ett grenverk av
vägar med en punkt i staden som utgångspunkt för grenverket. Detta är inget som
utvärderas, men kan vara värt att påpekas ändå. Som skrivet i tidigare stycke så går det att
åtgärda med hjälp av justering av olika parametrar.
Det kriterier som städerna utvärderas på är följande:




Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor). I en standard stad har agenter inga
problem att fylla ut med stad innanför eller utanför stadsmurarna. Agenter kan
relativt lätt komma ut utanför stadsmurarna för att generera den moderna delen av
staden.
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför. I figur 20 kan man se hur många hörn det finns i genomsnitt på
kvarter innanför respektive utanför murarna. Genomsnittligt antal hörn innanför
murarna varierar pågrund av slump. Slumpen avgör vilken ruta som blir agentens
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mål vilket ger varierande siffror. Genomsnittligt antal hörn utanför murarna varierar
mycket lite eftersom det alltid bildas samma rutnät av vägar.
Sitter alla vägarna ihop, det vill säga går det att hitta en väg mellan två godtyckliga
punkter i staden. Alla vägar sitter ihop eftersom vägagenter kan bara skapas på en
vägruta och måste bygga väg ifall de bestämmer sig för att förflytta sig till en ruta
utan väg.
Tidtagning. I figur 21 kan man se statistik över hur långtid det tar att generera
standardstäder. Som det ses i figuren så tar generering av en standard stad mellan 4
och 8 minuter. Variation i tidsåtgång beror på agenters navigationsförmåga.Detta
resultat ska även jämföras med andra typer av städer för att se om tidsskillnaden är
stor.

Alltså en standard stad kan uppfylla samtliga kriterier på några minuter. Dock så kan små
justeringar i parametrar leda till stora förändringar i resultat vilket kommer visa sig i senare
delkapitel. Som det ser ut nu är slumpen till stora delar avgörande för variationen i
resultaten.
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Figur 20 Genomsnittligt antal hörn per kvarter för standard städer.
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Figur 21 Tidtagning för standard städer. Skalan är i minuter.

5.2 Förflyttning av Murar
Som nämnts i föregående delkapitel kan man få annorlunda städer med hjälp av justeringar
av parametrar. I det här delkapitlet kommer resultat från städer, vars enda skillnad från
standardstäder är att stadsmurarna har förflyttats, tas upp. I figur 18 ser man exempel på en
sådan stad. Alltså: agenterna har samma utgångspunkt som tidigare men dess position
relativt till innerstaden ligger nu stadsmurens nordvästra hörn.
Det kriterier som städerna utvärderas på är följande:








Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor). Agenter klarar för det mesta av att
fylla ut rutorna med bebyggelse. Ibland kan agenter ha svårt att komma ut utanför
stadsmurarna för att generera den moderna delen av staden.
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför. I figur 22 kan man se hur många hörn det finns i genomsnitt på
kvarter innanför respektive utanför murarna. Lik standardstäder är genomsnittligt
antal hörn innanför murarna högre än utanför, dock så är genomsnittet högre för
standard städer.
Sitter alla vägarna ihop, det vill säga går det att hitta en väg mellan två godtyckliga
punkter i staden. Alla vägar sitter ihop eftersom vägagenter kan bara skapas på en
vägruta och måste bygga väg ifall de bestämmer sig för att förflytta sig till en ruta
utan väg.
Tidtagning. I figur 23 kan man se statistik över hur långtid det tar att generera städer.
Som det ses i figuren så tar generering av en stad mellan 5 och 30 minuter. Den
kraftiga variationen beror på agenter som kan ha svårt att hitta ut utanför
stadsmurarna.

Alltså en standard stad kan uppfylla samtliga kriterier på några minuter. Dock så kan små
justeringar i parametrar leda till stora förändringar i resultat, som i dessa städer där
murarna har förflyttats. Städerna kunde eventuellt ta betydligt längre tid att skapa, se figur
23, än standardstäder. Detta berodde på att agenter kunde ha svårt att hitta en väg till sina
mål och därmed dra ut på tiden. En annan effekt vilsna agenter hade var att de kunde ibland
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skapa torg, mer eller mindre som i figur 24, då de försökte bygga väg till deras mål så gott de
kunde.
Agenter som inte kan finna en väg till sitt mål kan leda till att städer aldrig blir klara och
avsluta sista fasen av vägbyggande, se figur 24. Blir inte vägnätet klart kommer programmet
aldrig in i fasen då husagenterna är aktiva och bygger på de tomma rutor som är kvar, vilket i
sin tur leder till att städer inte uppfyller det första kriteriet om att det inte ska finna tomma
rutor kvar.
Genom små justeringar i parametrarna för en standardstad upptäcker man att algoritmen
som används för vägagenters navigering har sina brister. Vägagenter fastnar lätt i
återvändsgränder och portar. Vad som menas med att agenter "fastnar" är att agenter inte
når fram till sitt mål. En orsak till detta är att stadsgenererandet sker i realtid. Agenter får ett
förbestämt antal millisekunder på sig att hitta en väg innan nästa bild (eng: frame) ska ritas
ut. Detta gör att agenter hinner bara med att navigera några rutor framåt innan de behöver
avbryta för att programmet ska köra i realtid. Detta leder i sin tur till att vägagenter fastnar
lätt i återvändsgränder då de inte "ser" att vägen inte leder någonstans innan det är för sent
och eftersom agenter inte får bygga nya vägar innanför stadsmurarna när vägnätet där är
klart måste de tömma sitt minne när de når slutet av återvändsgränden.
I figur 24 kan man se hur flera vägagenter är samlade runt norra porten men inte använder
sig av den för att ta sig ut till sina målrutor som ligger precis utanför muren. När agenter inte
når sina mål tenderar deras mål att vara precis utanför stadsmurarna. Navigeringen tycks
alltså fallera när agenters mål är precis på andra sidan ett hinder. Det kan finnas två orsaker
till detta. Den första är att agenter tvingas att navigera till portar om deras målruta är
utanför stadsmurarna. I figur 24 är stadsmuren kring agenternas startposition helt borta och
agenterna hade inte varit tvungna att ta en väg via en av stadsportarna. Den andra är hur
agenten avgör vilken ruta som är lämpligast att gå på. Eftersom det är just i portar som
agenter fastnar i kan det vara avståndsberäknandet som gör att agenterna går fel. Om en
agent står i porten och dess mål ligger vid muren kan det vara så att det är lika långt till
målet oavsett rutan agenten väljer att gå till sen.
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Figur 22 Genomsnittligt antal hörn på kvarter i städerna.
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Figur 23 Tidtagning för städerna. Skala i minuter.

34

10

Figur 24 Exempel på en stad där agenter har fastnat. Röda rutor indikerar
målrutor till vilka agenterna ska bygga väg. Agenter (vita) hittar inte en väg till sina
målrutor trots att flera av de är grannar med vägrutor redan. Det går även att se ett
stort "torg" kring de södra och östra delarna av stadsmuren, vilket tenderar att ske
när agent inte hittar en väg till sitt mål.
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Figur 25 Jämförelse av tidtagning för standardstäder och standardstäder vars
mur har blivit förflyttad. Blåa staplar är standardstäder och röda staplar städer vars
murar har förflyttats. Skalan är i minuter.

5.3 Slumpvis Startposition
Från föregående delkapitel har det kommits fram till att agenters förmåga att hitta en väg
från A till B påverkar tiden. Detta beror på agenter som inte hittar en väg till sitt mål vilket
skedde när agenter skapades innanför stadsmuren vars målruta var utanför stadsmuren.
Antigen fastnade agenten i en återvändsgränd eller misslyckades med att komma ut genom
någon av portarna.
En standardstad klarar sig med en port i vart väderstreck då det är lätt att hitta till en port
från mitten av staden. När murarna flyttades blev agenterna lätt vilsna i och med att
utgångspunkten hamnade i ett hörn. Att ge agenter fler alternativ genom att placera ut fler
portar och ge agenterna en slumpvis start position, för att förhindra att agenter fastnar på
samma plats, ger resultat som kan ses i figur 26 och 27. Ett exempel på hur en sådan stad
kan se ut syns i figur 28.
Det kriterier som städerna utvärderas på är följande:






Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor). Återigen agenter klarar för det mesta
av att fylla ut rutorna med bebyggelse. Ibland kan agenter ha svårt att komma ut
utanför stadsmurarna för att generera den moderna delen av staden.
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför. I figur 26 kan man se hur många hörn det finns i genomsnitt på
kvarter innanför respektive utanför murarna. I figuren ser man hur i flera städer är
genomsnittligt antal hörn innanför murarna lägre än utanför vilket innebär att flera
städer inte uppfyller detta kriterium.
Sitter alla vägarna ihop, det vill säga går det att hitta en väg mellan två godtyckliga
punkter i staden. Alla vägar sitter ihop eftersom vägagenter kan bara skapas på en
vägruta och måste bygga väg ifall de bestämmer sig för att förflytta sig till en ruta
utan väg. Trots att vägagenter skapas på slumpvisa vägrutor kan de uppfylla detta
kriterium.
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Tidtagning. I figur 27 kan man se statistik över hur långtid det tar att generera städer.
Som det ses i figuren så tar generering av en stad mellan 6 och 16 minuter. Den
kraftiga variationen beror på agenter som kan ha svårt att hitta ut utanför
stadsmurarna.
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Figur 26 Genomsnittligt antal hörn på kvarter i städerna.
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Figur 27 Tidtagning för generering av städerna. Skalan är i minuter.
Kriteriet angående genomsnittligt antal hörn uppfylls inte alltid vilket kan bero på den
slumpmässig startpositionen för vägagenter. I figur 28 kan man se hur det har bildats flera
stycken om än mycket små rektangulära kvarter innanför stadsmurarna. Om man jämför
med figur 17 (standard stad) så har standardstaden större och färre kvarter i och med att alla
vägar utgår från mitten. Detta gör att det bildas stora kvarter längs murarna vilket höjer
antalet hörn per kvarter.
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Figur 28 En standardstad vars murar har förflyttats samt agenters
startpositioner slumpas till någon ruta innan för stadsmurarna.
Efter att ha uppmätt tiden för stadsgenererandet så kan man se i figur 29 hur dessa städer
tar längre tid än standardstäder, men inte alls lika extremt som för städerna i föregående
delkapitel. Detta innebär att agenter som får börja på olika startpositioner och ges många
vägar ut (portar) löper mindre risk att fastna och kan därmed generera staden fortare.
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Figur 29 Jämförelse av tidtagning. Blå staplar är standard städer. Röda staplar
är tiden som uppmättes och kan ses i figur 27.
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6 Slutsatser
Det här kapitlet kommer att sammanfatta resultaten som har samlats under körningarna av
programmet vilket kommer först i kapitlet. Efter resultatsammanfattningen kommer en
diskussion kring problemet och resultat i ett större sammanhang, som ifall det skulle fungera
att använda i ett spel. Därefter kommer framtida arbete diskuteras.

6.1 Resultatsammanfattning
Experimentmiljön, vilken motsvarar första det delmålet av två, som gick relativt lätt att få
igång och börja generera städer eftersom miljön baseras på en matris likt ett schackbräde.
Dock behövdes det göra många förändringar under projektets gång för att städerna som
genererades skulle kunna nå upp till de kriterier som sattes upp i kapitel 3.2 (Utvärdering).
Den förändring som visade sig ta mest tid var navigationen för agenter. Att lyckas få agenter
som byggde vägar på ett lämpligt vis visade sig vara svårt. Det blev inte lättare av att försöka
komma på villkor för när agenter får röja bebyggelse för väg och när för mycket väg har lagts
och agenter borde använda väg som redan finns istället. Detta tog så mycket tid att
husagenter fick mindre prioritet vilket slutade med att de anlade hus, som i sig inte har
någon effekt på stadsgenererandet, där det var tomt efter att vägnätet var klart. En annan
aspekt av navigeringen som tog tid var justeringen av kostnad för förflyttning av agenterna.
Små justeringar kunde ha stora effekter på hur agenter byggde vägar.
Efter att ha skapat experimentmiljön ska städerna som genererades utvärderas enligt ett
antal kriterier och tiden mätas för genereringen av en stad, vilket är det andra delmålet.
Städer utvärderas enligt kriterierna för att avgöra om de är realistiska eller inte. Kriterierna
är följande:




Finns det öppna luckor i staden (tomma rutor).
Genomsnittligt antal hörn på kvarteren innanför stadsmurarna är högre än för
kvarteren utanför.
Sitter alla vägarna ihop, det vill säga går det att hitta en väg mellan två godtyckliga
punkter i staden. Alla vägar sitter ihop eftersom vägagenter kan bara skapas på en
vägruta och måste bygga väg ifall de bestämmer sig för att förflytta sig till en ruta
utan väg.

Tiden mäts från det att stadsgenereringen kör igång tills det inte finns några tomma rutor
kvar, då kommer en stad att anses vara färdiggenererad. Därefter överfördes tid,
genomsnittligt antal hörn per kvarter innanför och utanförmurarna in i ett Excel-dokument,
ifrån vilket diagram skapades som kan ses i kapitel 5. Eftersom det finns åtskilliga
parametrar som går att justera för stadsgenererandet så prövades inte alla kombinationer av
parametrar utan några få utvalda. Av de kombinationer som blev utvalda genererades tio
städer från vilka data samlades och analyserades.
Analysen (Kapitel 5) av resultaten tyder på att agenters förmåga att navigera hade en
avgörande effekt på tidsåtgång för stadsgenererandet, samt att deras start positioner kunde
avgöra formen på kvarteren innanför murarna och därmed ändra det genomsnittliga antalet
hörn på kvarter. Ett återkommande problem var att agenter kunde fastna i återvändsgränder
eller i portar vilket kunde förhindra färdigställandet av en stad. Trots programmets brister
kan städer genereras, med hjälp av denna agentbaserade teknik, som uppfyller samtliga
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kriterier. Tekniken lämpar sig inte för alla typer av vägnät, till exempel till att bilda rutnät av
vägar, eftersom det finns tekniker som gör det här bättre och snabbare. Något tekniken
däremot lämpar sig för är att skapa irreguljära vägnät.

6.2 Diskussion
Att generera städer med hjälp av agenter är inte helt enkelt. Det har lagts mycket arbete på
att skapa agenter som kan hitta en lämplig väg mellan två godtyckliga punkter att bygga väg
på. Att försöka ge instruktioner för agenter som ska anlägga väg självständigt gjorde det hela
mycket svårare. Människor bygger inte städer helt självständigt från varandra och så borde
inte agenter heller göra. Någon form av organisatör för agenterna alternativt fler typer av
agenter hade kunnat göra bättre städer. Exempelvis när ett område blev isolerat från resten
av staden tilläts agenter riva bebyggelse vilket ledde till att större delen av staden blev bara
väg. För att lösa detta hade en agent kunnat bli designerad av en organisatör att riva
bebyggelse för att komma åt det isolerade området eller en viss typ av agent vars enda syfte
är hindra områden från att bli isolerade. Vilken lösning man än använder sig av så kan man
dra slutsatsen att agenterna var i stort behov av att ha direkt kommunikation mellan
varandra eller någon som organiserande dem.
Den agentbaserade lösningen hade Lechner et als (2003) lösning som grund. Anledning till
fallerande agenter i det här projektet beror på att Lechners agenter hade indirekt
kommunikation. När agenter modifierade omvärlden med bebyggelse reagerade agenter på
detta. I detta projektet reagerar inte agenter på bebyggelse, om byggnader ens hade byggts
samtidigt som vägnätet byggs. Således kan man dra slutsatsen att samordning på något vis
hade hjälpt agenterna att generera städer och förhindra många av de problem som uppstått
till skillnad från att ha självständiga agenter.
Vägagenter kan bara "se" några rutor framåt. Det vill säga att eftersom genererandet ska ske
i realtid har agenter inte lång tid på sig innan de måste avbryta sin sökning efter en väg. Om
agenter hade getts en längre söktid så är det möjligt att agenter hade kunnat undvika att
fastna i gränder då de hinner upptäcka att den vägen inte leder till deras mål innan agenten
väljer att gå på vägen. Frågan är om realtid på en stadsgenerering är ett krav? Det
underlättar under programmerandet för att observera agenternas beteende, men
programmet som det är nu är inte gjort för att hantera användarinput underkörning. För
slutanvändaren av programmet så är den färdiga staden det intressanta och om agenter
skulle ges mer tid för navigering skulle realtid kunna väljas bort. Däremot om man tittar på
CityGen (Kelly & McCabe 2007) som är gjort för att hantera användarinput i realtid och visa
dessa ändringar under körning ser man vikten av realtid. Gör man ändringar i programmets
beteende under körning vill man gärna kunna se vad som händer.
I föregående kapitel (Kapitel 5, Analys) kunde man se hur städer kunde ta upp till en
halvtimme att generera. Jämför man detta man andra stadsgeneratorer som CityEngine
(Parish & Müller, 2001) vars L-system genererar ett vägnät på mindre än 10 sekunder. Detta
är dock baserat på geografisk- och befolkningsdata och kan inte generera städer utan denna
data, men eftersom den moderna delen av staden (utanför stadsmurarna) är redan ett
förplanerat rutnät hade det kunnats skippas helt att göras av agenter och använda sig av,
exempelvis CityEngines, L-system.
Tidtagandet görs för hela stadsgenereringen. Det hade kunnat vara av mer nytta om man
tidtagandet hade skett för vart och en av de olika faserna, eller till och med för specifika
41

funktioner av programmet som navigering. Detta för att enklare se vart det är det tar tid och
eventuellt åtgärda flaskhalsar i programmet. Dessutom hade man göra bättre jämförelser
med andra stadsgeneratorer, exempelvis för att jämföra vägnäts generering specifikt.
Trots att städerna som genereras ska uppfylla vissa kriterier för att anses realistiska räcker
inte det för att städerna ska kunna mistas för verkliga städer. Exempelvis saknas terräng helt
vilket har stort inflytande på hur en stad ser ut. Det förplanerade rutnätet av vägar utanför
stadsmuren är för uniformt och hade varit mer realistiskt om det var lite variation i det. I
figur 3 (Kapitel 2.1) ser man att trots många kvarter all lika är inte alla helt rektangulära. Det
gjordes försök med att få agenter att klara av generera ett eget rutnät som misslyckades
vilket resulterade i det förplanerade rutnätet.
För spel som liknar G.T.A. (Rockstar North & Rockstar Toronto , 2008) och som utspelar sig
i Europa skulle en sådan här stadsgenerator vara användbar. Dock kommer det behövas
mycket arbete med programmet då moderna spel innehållande städer, som exempelvis
G.T.A, har en otrolig variation på miljön. Varierande miljö kan programmet inte
åstadkomma om det är terräng som menas, men om det är varierande stad som menas kan
det gå att åstadkomma. Mer specifikt är det den gamla delen av staden innanför
stadsmurarna går att variera. Den moderna delen av staden är förvisso inte varierande, men
om man inte skulle behöva/vilja ha den delen skulle den kunnas skäras bort senare efter
färdigställandet av staden.
Ett område utanför spel som programmet kan användas till är inom arkeologi. Om
arkeologer skulle hitta en ruin av en gammal stad skulle det gå att använda sig av
programmet för att återskapa staden. Man lägger in de ruiner man har av staden i
programmet innan genererandet av staden börjar (som med stadsmurarna), därefter låter
man agenter expandera staden till lämplig storlek. Återigen skulle man kunna skippa den
moderna delen av staden om bara den äldre delen av staden önskas, eventuellt låta staden
expandera fullt ut för att se hur den eventuellt skulle se ut om den fanns idag.
Etiska aspekter har inte setts som relevant i detta arbete. Däremot är det värt att nämna att
"äldre Europeiska" städer är ett generaliserande begrepp. Trots att det i kapitel 2 har
klargjorts vad som menas finns det ändå risk för att generalisera för mycket och då Europa
inte har några officiella gränser kan det vara oklart vad som inkluderas i "Europeiskt".
Biblioteket som används för att rita ut grafiken är plattformsoberoende (Gomila, 2008),
men programmet är kodat och kompilerat på en PC och flera funktioner som används i
programkoden är plattformspecifika (exempelvis #pragma once). Resultatet blir att
programmet kan bara köras på en plattfrom som stödjer de plattformspecifika funktionerna.
Förutom att programmet inte kan köras på vilken plattform som helst är det värt att notera
att tiden agenter har på sig att ta sig till sitt mål innan de tas bort är inte en föränderlig
parameter utan hårdkodat. Parametern borde inte ha varit hårdkodad utan en parameter
som en användare skulle lätt kunna ändra. Om systemet programmet körs på inte presterar
lika bra som på systemet det skapades på kan agenter komma att tas bort i förtid innan de
hinner fram till sina mål. Detta kan resultera i att om experimentet görs om på ett annat
system kan man få annorlunda resultat.
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6.3 Framtida arbete
Det första som skulle ordnas i ett eventuellt fortsättande av arbetet skulle vara att se över
agenters navigeringsförmåga. Förutom att se över själva koden för navigering , ifall koden
för A* i sig innehåller buggar, skulle det vara värt att titta på kostnaden för förflyttning
(balansering av kostnader) och instruktioner som agenter ges. Vägagenters beteende kan
justeras en del med kostnaden för förflyttning, till exempel kan agenters beteende styras till
att hellre gå på existerande vägar än att lägga nya vägar vilket i sin tur skulle hindra nya
vägar från att skapas. Något annat som kan vara värt att titta på är instruktionerna som ges
till agenter. Exempelvis när agenters mål är utanför stadsmuren men agenten är det inte
dirigeras agenten till en port för att enklare hitta ut. Detta har visat sig vara onödigt i vissa
fall, exempel på detta kan ses i figur 24 där agenter hade kunnat ta en annan väg till sitt mål
än via den förbestämda porten. Det skulle vara värt att köra tester för att se om de kan
förbättras eller behövs alls.
En annan aspekt av navigationen som skulle kunna ändras på är agenters minne för vilka
rutor agenten har varit på. Istället för att bara minnas rutor som agenten har gått på och
tömma sitt minne om agenten fastnar kunde man ha gjort så att kostnaden ökar för de rutor
som agenten redan har gått på. Rutor som agenten går på om och om igen (agenten går i
cirklar) kommer bli dyrare och dyrare att gå på, till slut måste agenten välja en annan väg att
ta till sitt mål.
Vidare om agenter så skulle, som nämnt i diskussionen, samordning på något vis vara av stor
hjälp för agenterna. Antingen reaktion på andra agenters beteende som Lechner et al. (2003)
gör eller en form av organisatör som organiserar agenterna och deras uppgifter. Om
Lechners lösning ska användas är det dock viktigt att vägagenter och husagenter bygger
samtidigt och att byggnader har en effekt på andra agenters beteende.
Enligt Haggett (1979) samlades ofta affärer och verkstäder för specifika områden inom vissa
distrikt i medeltida städer, till exempel verkstäder för rustningar höll sig i sitt distrikt av
staden och affärer för skor i ett annat. Detta är något som skulle kunna implementeras i
programmet. Det behöver inte nödvändigtvis vara så specifikt som att alla verkstäder för
rustningar ligger i samma distrikt och definiera vad ett distrikt är för programmet, men
något enkelt som att samma typer av hus byggs helst nära varandra. Även i moderna städer
har man områden som är dedikerade till vissa ändamål, exempelvis bostadsområden, på
detta vis kan man få städer att verka lite mer realistiska.
Element som skulle vara av värde att lägga in är terräng då detta påverkar städers utseende i
stor utsträckning. Detta borde gå relativt enkelt att lägga in då det borde gå att lägga in
terränginformation i rutor för att få en höjdkarta samt information som ifall rutan är under
vatten eller inte. I och med höjdkartan skulle man kunna räkna ut lutningar mellan rutor och
där med påverka hur agenter lägger vägar för att ändra staden utseende.
Efter att nämnda features har implementerats skulle programmet kunna användas i spel.
Dock som det ser ut nu skulle staden nog inte kunnas användas direkt i spel utan snarare
fungera som en prototyp till en stad. Ifall staden godkänns (av spelare eller utvecklare), så
går spelet vidare och skapare en detaljerad stad med prototypen som bas. Detta skulle göras
för att undvika att spendera tid på att skapa hela städer som inte kommer att användas. Så
som programmet är nu så tar en stad några minuter att generera vilket så klart skulle behöva
optimeras för att användas som en snabb prototyp ifall det är städer en användare ska
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godkänna. En utvecklare däremot skulle kanske ha mer tid på sig i och med att han/hon kan
jobba med annat medan programmet genererar en stad.
Om man tittar på hur agenter skapar vägnätet innanför stadsmurarna när deras startposition
är på samma ställe, en standardstad är ett bra exempel på detta (figur 17), ser man hur
vägnätet blir likt ett grenverk. Det skulle vara möjligt att med små ändring göra om
programmet till att skapa faktiska grenverk eller rotsystem för träd, men det skulle även
fungera för andra biologiska system som blodådror. För ett grenverk skulle man låta agenter
bygga grenar istället för vägar och löv istället för hus. För rotsystem och blodådror skulle
man kunna ha förbestämda områden som ska nås a v rötter/ådror, exempelvis mineralrik
jord/organ. Till dessa skulle sedan rot-/åderagenter bygga rötter/ådror till. Man skulle även
kunna lägga till att grenar/rötter/ådror som agenter ofta "vandrar" på, för att ta sig till sina
mål, skulle växa på "bredden" så att de olika systemen ska se mer realistiskt ut. Det vill säga
grenar nära roten (startpositionen) blir bredare eftersom agenter kommer antagligen att
vandra på den grenen för att ta sig till sitt mål. Denna bräddning skulle även kunna
appliceras på väggenererandet.
Tidigare diskussion har nämnt att programmet i sitt nuvarande tillstånd är i behov av
förbättringar. Trots detta verkar en agentbaserad lösning inte fel väg att ta för att generera
städer, så vida inte vägnätet bara ska vara ett rutnät av vägar vilket i så fall går att skapa på
enklare vis. Vägnät som ska växa fram eller inte ha ett förbestämt mönster skulle säkert
kunna ha användning av en agentbaserad lösning. Dock, som nämnt tidigare, är det viktigt
att agenterna inte är fullkomligt autonoma utan kan interagera med varandra direkt eller
indirekt.
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