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Sammanfattning 
Procedurell generering är ett område som vuxit mycket på de senaste åren men som också är 

ett gammalt område. Kända koncept inom detta område är kart- och terränggenerering. 

Koncepten används för att skapa både verklighetstrolig terräng och för att skapa spelkartor 

för spelaren att utforska. Detta arbete använder sig av procedurell generering för att 

undersöka skillnaden mellan två kända metoder; Voronoidiagram och Cellular Automata vid 

skapandet av en provinskarta. Tre kartor från varje metod evalueras genom att importeras i 

spelet Crusader Kings 2 och sedan spelas med hjälp av spelets artificiella intelligens. 

Kartorna evalueras genom att titta på tre olika faktorer för hur intressant kartan är och 

prestandan för att skapa en karta. Resultatet visar att det både är lite skillnad mellan de två 

metoderna som jämförts men också att det är väldigt liten skillnad mot standardkartan. 

Prestandamässigt är det dock Voronoidiagrammet som är överlägset med ungefär dubbel 

tidseffektivitet jämfört med Cellular Automata.    

 

Nyckelord: Voronoidiagram, Cellular Automata, Provinskartor, strategispel, 

Crusader Kings 2 
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1 Introduktion 

För att försöka uppnå kraven på mängden innehåll i spel som ställs idag använder fler och 

fler företag procedurellt genererat material. Detta område kallas procedural content 

generation och användes redan på 1980-talet i spelet Elite. I spel är kartgenerering ett 

intressant område av procedural content generation som har mycket relaterad forskning. 

Exempel på denna forskning är skapandet av terräng och grottsystem med hjälp av olika 

algoritmer. Två exempel på algoritmer är Voronoidiagram och Cellular Automata. Ett 

område inom kartgenerering som dock inte har mycket tidigare forskning är användandet av 

algoritmer för att dela upp den procedurellt genererade kartan i provinser. Sådana kartor 

kan användas i strategispel som till exempel Crusader Kings 2. Rapporten går därför igenom 

de två tidigare nämnda algoritmerna Voronoidiagram och Cellular Automata. De användes 

sedan för att dela upp en karta som skapats procedurellt med hjälp av brus. Prestandan för 

att dela upp kartan jämfördes. När detta gjorts importerades de uppdelade kartorna i spelet 

Crusader Kings 2. En filläsare skapades för att kunna extrahera de variabler som behövdes. 

Ett test där tre kartor från de båda algoritmerna samt originalkartan som följer med spelet 

utvärderas under 25 år av speltid medan de spelas av den artificiella intelligensen. Resultatet 

är sammanfallande grafer som visar att alla kartorna producerar nästintill identiska resultat.  
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2 Bakgrund 

Kraven på mängden innehåll i spel ökar hela tiden vilket sätter press på spelföretag att skapa 

mer innehåll utan att öka kostnaden på produktionen. Detta är ett problem eftersom man för 

att skapa mer innehåll måste hyra in fler artister och programmerare som kan skapa 

innehållet. Något som kan lösa detta problem är procedural content generation (PCG), på 

svenska procedurellt skapande av innehåll. Ett av de tidigaste exemplen på användning av 

PCG är i rymdutforskarspelet Elite från 1980-talet, där det användes för att generera stora 

galaxer som spelaren sedan kunde utforska (Hendrikx, Meijer, van der Velden & Iosup, 

2011).    

Många företag använder idag PCG för att dels hålla utvecklingskostnaden nere, men även för 

att snabba upp utvecklingen av spel. Ett annat viktigt mål med PCG är att skapa dynamik i 

spel utan att behöva använda värdefull utvecklingstid. Spelet Far Cry 2 är ett exempel där 

PCG används (Remo, 2008). Här används det för att skapa animationer då det från början 

var ett för stort antal animationer planerade, viket visade sig vara omöjligt att genomföra på 

grund av tidsåtgång och kostnad (Remo, 2008). Istället skapades ett träd av ett procedurellt 

animationssystem som blandade olika animationer beroende på parametrar i spelet (Remo, 

2008). Andra exempel på dynamikskapande i spel kan vara att skapa eller placera ut träd 

(West, 2008) och att skapa hela kartor (Pereira, 2009; Prachyabrued, Roden & Benton, 

2007).   

2.1 Procedurellt skapande av innehåll i spel 

Problemet med att försöka definiera PCG är att det används för många olika ändamål inom 

många olika områden, exempelvis datorgrafik och artificiell intelligens (Hendrikx et al., 

2011). Togelius, Kastbjerg, Schedl och Yannakakis (2010) definierar PCG i spel som 

automatiskt skapande av innehåll i spel med hjälp av algoritmer. De anser dock att denna 

definition är väldigt vag och försökt att hitta en ny genom att titta på vad PCG inte är. Deras 

slutsats var att definitionen både är för bred då den innefattar till exempel innehåll som 

skapats av en användare eller artist med en algoritm som hjälpmedel. Samtidigt är den för 

specifik eftersom den utesluter indata från en spelare eller designer. Detta då definitionen 

säger att det ska vara automatisk, vilket oftast inte är fallet, då man åtminstone måste trycka 

på en knapp för att starta genereringen (Togelius et al., 2010). De omdefinierar därför PCG 

som algoritmiskt skapande av spelinnehåll med begränsad eller indirekt användarinput, då 

detta omfattar vad som oftast menas när man använder uttrycket PCG, och det är detta som 

kommer vara den definition som används framöver i rapporten. 

West (2008) beskriver två underkategorier som algoritmer inom PCG delas upp i: 

ontogeniska och teleologiska, där ontogeniska är den kategori algoritmer som vanligtvis 

används i realtidsapplikationer. Algoritmer som klassificeras som teleologiska använder alla 

noggranna fysikaliska modeller av både omgivningen och utvecklingsprocessen som sker när 

objektet genereras. När modellerna är skapade simulerar man dessa och resultatet uppstår 

precis som i naturen. 

Metodiken för ontogeniska algoritmer är att istället se på slutresultatet från den teleologiska 

metodiken eller från naturen, och sedan försöka skapa specifika algoritmer som producerar 

samma resultat. Här vill man alltså se slutresultatet och sedan skapa ett identiskt resultat 

utan någon simulering. Ontogeniska kategorin kommer ursprungligen från ingenjörsmottot 
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Keep it simple, stupid (KISS) och används mycket inom skapandet av syntetiska bilder. I 

boken Texturing and Modeling: A procedural Approach skriver författarna att 

professionella bildskapare arbetar ingenjörsmässigt, och att målet därför är att skapa en 

produkt som är önskvärd och löser det som den skapades för att lösa (Ebert, Musgrave, 

Peachey, Perlin & Worley, 2002). Hur produkten löser problemet är sekundärt och det finns 

inga krav på elegans på modellen som används inom ingenjörskap till skillnad från modeller 

som används inom vetenskap (Ebert et al., 2002). 

Ett annat sätt att kategorisera olika algoritmer inom PCG ges av Hendrikx et al. (2011). Här 

delas PCG inom spel in i sex olika kategorier beroende på vad som ska genereras, dessa är:  

 Härlett innehåll: Innefattar till exempel nyheter och ledartavlor.  

 Speldesign: Innehåller systemdesign och design av spelvärld. 

 Spelscenario: där exempelvis pussel och banor ingår. 

 Spelsystem: som kan vara ekosystem eller vägnätverk. 

 Spelrymd: vilket både är inomhus- och utomhuskartor av olika slag. 

 Spelbitar: denna omfattar till exempel texturer, ljud och beteenden.   

Algoritmerna inom PCG placeras sedan in i dessa kategorier beroende på vad de oftast 

används till, detta för att ge en enhetlig definition av PCG i spel. 

2.2 Procedurellt skapande av innehåll och kartgenerering 

Generering av kartor är ett av de stora användningsområdena inom PCG, detta gäller både 

inomhuskartor som till exempel grottsystem (Johnson, Yannakakis & Togelius, 2010) och 

utomhuskartor (Olsen, 2004; Pereira, 2009). Utomhuskartor är ett ämne som genererar 

stort intresse både från spelindustrin och forskare. Fokus har ofta legat på att skapa 

landskap som varit för stora för att kunna skapas på ett effektivt sätt. Program som till 

exempel Terragen (Planetside Software), i vilket man kan skapa terräng så detaljerad att det 

ser ut som professionella fotografier av landskap, är ett bra exempel på hur stora framsteg 

som gjorts i detta område de senaste åren (Raffe, Zambetta & Xiaodong, 2012). 

En av de äldsta och vanligaste teknikerna för att skapa terrängkartor är fraktaldivision, där 

terrängens upplösning ökas. Sedan förändras höjden på de nya punkterna med hjälp av 

slumpgenererade värden, även kallat brus (Fournier, Fussell & Carpenter, 1982; Perlin, 

1985). Problemet med dessa tidiga tekniker är att utvecklaren saknar möjlighet att påverka 

den terräng som genereras. För att lösa detta har tekniker utvecklats som placerar in fler 

parametrar i algoritmen (Kamal & Uddin, 2007). Införandet av fler parametrar har sedan 

gett upphov till forskning kring användandet av evolutionära algoritmer för att generera 

terrängkartor och även annat innehåll i spel. Evolutionära algoritmer löser även det stora 

problemet med att det inte var möjligt att påverka resultatet, genom att följa regelverk som 

utvecklaren kan sätta på algoritmen, vilket även har medfört att fler spel börjat använda PCG 

(Raffe et al., 2012). 

2.3 Algoritmer inom kartgenerering 

Som tidigare nämnts är användandet av brus en av de vanligaste teknikerna inom 

kartgenerering. Brus definieras på två sätt av Lagae, Lefebvre, Cook, DeRose, Drettakis, 

Ebert, Perlin och Zwicker (2010), som en slumptalsgenerator inom datorgrafik och en 
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formell matematisk definition. Perlin och Hoffert (1989, s. 255) definierar brus som ”An 

approximation to white noise band-limited to a single octave”. Alltså en uppskattning av vitt 

brus begränsat inom ett frekvensintervall. Utöver att definiera brus beskriver även Lagae et 

al. (2010) olika kategorier av brus som uppkommit allteftersom mer forskning skett inom 

området. En av kategorierna är galler-gradient-brus, engelska: lattice gradient noises, som 

det väldigt kända Perlin-bruset kan placeras i. Figur 1 visar ett av de största 

tillämpningsområdena för brus, procedurella texturer. 

     

Figur 1 En av de första procedurella texturerna skapade med hjälp av Perlin-
brus (efter Perlin, 1985, s. 294). 

Inom kartgenerering används brus ofta för att skapa terrängen och kan även användas för 

att simulera erosion på den skapade terrängen (Olsen, 2004; Perlin & Hoffert, 1989). För att 

få en snabbare generering av terrängen använder Olsen (2004) en metod kallad rosa brus 

eller 1/f-brus, vilken är väldigt bra på att approximera bergig terräng. 

2.3.1 Voronoidiagram 

Voronoidiagram har enligt Aurenhammer och Klein (1998) sitt ursprung från René 

Descartes som på 1700-talet hävdade att solsystem bestod av virvelströmmar indelade i 

regioner med centrum kring närliggande stjärna. McLean (2006) anser dock att Descartes 

inte kan anses ha uppfunnit Voronoidiagramet, då han inte definierade några av de regler 

som används för att skapa dem. Istället anser McLean (2006) att äran ska gå till 

matematikern Johann Dirichlet som år 1850 definierade dessa regler. Ett Voronoidiagram 

definieras enligt Okabe, Boots, Sugihara och Chiu (2000) som ett euklidiskt rum där alla 

positioner i rummet associerats med den närmsta utplacerade kontrollpunkten. Om 

positionen ligger på lika avstånd mellan flera kontrollpunkter kopplas positionen till alla 

dessa kontrollpunkter. Samlingen positioner som är kopplade till en kontrollpunkt utgör 

punktens region. Om positionen istället är kopplad till flera kontrollpunkter är positionen en 

del av gränserna mellan regioner i diagrammet. Figur 2 visar ett Voronoidiagram som består 

av kontrollpunkterna P1 till P6. Varje kontrollpunkt har en region som för P1 visas med grått. 

Punkten p är ett exempel på en position som har associerats med kontrollpunkten P1 och p’ 

är ett exempel på en position som är kopplad till fler än en punkt och är därför är del av 

gränsen mellan regionerna. 
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Figur 2 Ett Voronoidiagram skapat från sex kontrollpunkter (efter Okabe et al, 
2000, s.44). 

Tack vare sin långa historia finns det ett antal olika algoritmer för att skapa ett 

Voronoidiagram. Två exempel är Bowyer-Watson (Bowyer, 1981; Watson, 1981) och 

Fortune’s (Fortune, 1986). Bowyer-Watson är en generell algoritm som kan generera 

Voronoidiagram i alla dimensioner medan Fortune’s bara kan användas i två dimensioner. 

Detta medför även att Fortune’s är mer effektiv på att skapa tvådimensionella diagram med 

(Austin, 2006). 

Det finns många användningsområden för Voronoidiagram. Exempelvis använder Worley 

(1996) Voronoidiagram med slumpmässigt utplacerade kontrollpunkter för att skapa 

texturer som liknar is, sten, papper och bergskedjor. Olsen (2004) använder 

Voronoidiagram tillsammans med brus för att skapa höjdkartor till terränggenerering. 

Dobashi, Haga, Johan och Nishita (2002) beskriver hur man med hjälp av Voronoidiagram 

kan skapa en effekt kallad mosaicing, vilket betyder att man skapar en mosaikbild utifrån en 

vanlig bild. Okabe et al. (2000) beskriver hur man kan använda Voronoidiagram för att lösa 

optimeringsproblem, som till exempel att hitta den mest optimala placeringen av postlådor 

beroende på kostnad och bekvämlighet för användaren. 

2.3.2 Fortune’s algoritm 

Fortune’s algoritm är som tidigare nämnts en algoritm för att skapa Voronoidiagram. 

Algoritmen använder en svepande linje som går från en sida av ett plan till motsatt sida. 

Bakom den svepande linjen finns en så kallad strandlinje, denna linje består av parabler som 

delar in planet i två regioner: alla positioner som är närmast till en kontrollpunkt och alla 

punkter som är närmast den svepande linjen. 

 

Figur 3 Grundidén bakom Fortune’s algoritm (efter Austin, 2006). 

Figur 3 visar grundidén bakom algoritmen, det röda strecket l är den svepande linjen som i 

detta exempel rör sig uppifrån och ner i planet. I mitten sitter kontrollpunkten P. Mellan den 
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svepande linjen och kontrollpunkten ligger en parabel, som visar var positionerna i planet 

har samma avstånd till kontrollpunkten och den svepande linjen. Följaktligen är den 

streckade gröna linjen från l lika lång som den heldragna gröna linjen som går från P. 

När den svepande linjen gått förbi flera kontrollpunkter bildar parablerna tillsammans 

strandlinjen. Figur 4 visar när den röda svepande linjen passerat tre stycken kontrollpunkter 

och parablerna för dessa tre skapar tillsammans den streckade blåa strandlinjen. 

 

Figur 4 Parablerna runt de tre kontrollpunkterna skapar tillsammans 
strandlinjen i blått (efter Austin, 2006).  

För att skapa gränserna mellan kontrollpunkterna i Voronoidiagramet tittar man på 

positionen där två parabler korsar varandra, kallade brytpunkter. När en ny kontrollpunkt 

träffas skapas en linje som är ortogonal med den svepande linjen och som utgår från 

kontrollpunkten. När denna linje träffar sandlinjen uppkommer en brytpunkt mellan dessa 

två. Brytpunkten är början på en gräns mellan kontrollpunkten som linjen utgått från och 

kontrollpunkten vars parabel som linjen träffar. När den svepande linjen sedan fortsätter 

skapas en parabel av den ortogonala linjen och det bildas två brytpunkter. Allt eftersom den 

nya parabeln växer flyttas brytpunkterna längre ifrån varandra. Förflyttningen av 

brytpunkterna skapar hela gränsen mellan de två kontrollpunkterna. Figur 5 visar ett 

exempel på när en gräns mellan två regioner skapas. När den röda svepande linjen träffar 

kontrollpunkt P2 skapas den gröna linjen av punkter som går ner till strandlinjen och skapar 

en brytpunkt i A. När den svepande linjen förflyttat sig vidare blir den gröna linjen en 

parabel eftersom det blir fler positioner som ligger närmare kontrollpunkten än den 

svepande linjen. Eftersom det nu är en parabel bildas två brytpunkter A och B. 

Brytpunkterna förflyttas längre ifrån varandra allt eftersom den svepande linjen fortsätter 

nedåt och parablerna växer. Alla positioner som brytpunkten passerat ändras till en gräns 

mellan de två kontrollpunkter som parablerna tillhör. Figur 5 visar när gränsen mellan P1 

och P2 skapas allt eftersom brytpunkterna A och B förflyttas och gränsen i lila uppkommer 

mellan brytpunkterna.  

   

Figur 5 En grön linje skapas när den svepande linjen träffar en ny punkt (till 
vänster) och blir en parabel som ger två brytpunkter när den svepande linjen 

fortsätter (till höger) (efter Austin, 2006). 
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Brytpunkterna förflyttar sig längs med gränsen mellan kontrollpunkterna tills de når ett 

hörn på diagrammet. Detta inträffar när en av parablerna i strandlinjen försvinner. Figur 6 

visar när de två gränserna träffar sandlinjen, vilket resulterar i att den parabel som ligger i 

mitten försvinner och ett hörn skapas, vilket visas med en ring i figuren. Efter att hörnen 

skapats skapas en ny gräns mellan de två parabler som fortfarande existerar.  

     

Figur 6 Tre kontrollpunkter ligger på samma avstånd från varandra vilket 
resulterar i ett Voronoihörn (efter Austin, 2006). 

2.3.3 Cellular Automata 

Cellular Automata är en teknik som har många möjliga tillämpningsområden, till exempel 

generering av grottsystem (Johnson, Yannakakis & Togelius, 2010) och skapandet av MIDI-

baserad datormusik (Burraston, Edmonds, Livingstone & Miranda, 2004). Cellular 

Automata är i grunden en enkel modell av ett decentraliserat system bestående av ett antal 

individuella moduler även kallade celler. Dessa celler kan bara kommunicera med sina 

grannar. Varje cell har ett tillstånd som den befinner sig i, detta tillstånd kan sedan 

förändras beroende på tillståndet som cellens grannar befinner sig i, även om detta är en 

enkel modell går det, genom att iterera ett stort antal gånger, att skapa väldigt komplexa 

mönster och på så vis simulera olika naturliga fenomen (Ganguly, Sikdar, Deutsch, Canright, 

Chadhuri, 2003). Ett av de mest kända exemplen av Cellular Automata är Conway’s Game of 

Life, vilket består av ett rutnät av celler som bara har två tillstånd: full eller tom. Det finns 

sedan väldigt enkla regler för hur dessa celler ska byta tillstånd beroende på sina grannar, 

resultatet blir extremt komplexa beteenden trots den väldigt enkla modellen (Forsyth, 

2002).  

Inom datorspel finns det mycket forskning kring användandet av Cellular Automata, bland 

annat för generering av fysikaliska fenomen som eld, värme och lufttryck (Forsyth, 2002), 

skapandet av influenskartor för olika agenter i spel (Sweetser & Wiles, 2005) och framförallt 

som tidigare nämnt realtidsgenerering av grottsystem (Johnson, Yannakakis & Togelius, 

2010). Ett exempel på genererat grottsystem från Johnson, Yannakakis & Togelius (2010) 

kan ses i figur 7, kartan som är 50x50 celler stor genererades på 349ms, vilket visar att det är 

fullt möjligt att använda algoritmen i realtidssammanhang. 
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Figur 7           Genererat grottsystem med hjälp av Cellular Automata (efter 
Johnson et al., 2010, s.3). 

En metod för att skapa grottsystem som ovan är att använda majoritetsvotering. 

Majoritetsvotering bygger på att individer undersöker tillståndet des grannar har och sedan 

byter till det tillstånd som har lokal majoritet. I majoritetsvotering används bara två 

tillstånd. Metoden kan beskrivas i symboler som                alltså att systemet vid 

tiden t har tillstånd k på position x. och regeln för att uppdateras är: Ändra tillstånd vid x om 

och bara om över hälften av grannarna i området x + ρN har annat tillstånd. N beskriver här 

det symmetriska grannskapet och ρ hur stor del av grannskapet som ska räknas med. Om 

man istället använder en metod som kallas pluralitetsröstning, som bygger på 

majoritetsvotering men använder flera tillstånd, så kan man få områden som liknar 

provinser. Figur 8 visar ett exempel på pluralitetsröstning och använder parametrarna ρ = 6, 

k = 15 och t = 100 (Griffeath, 1994). 

    

Figur 8 Exempel på pluralitetsröstning, vilket ger regionliknande områden 
(efter Griffeath, 1994, sid. 62). 

 

2.4 Crusader Kings 2 

Crusader Kings 2 är ett spel skapat av Paradox Interactive, och släpptes 2012 till PC. I spelet 

spelar man som överhuvud i en dynasti som härskar över ett antal provinser. Uppgiften är 

sedan att se till att spelarens dynasti överlever, eller till och med växer i makt. Misslyckas 

man och förlorar allt sitt land eller hela dynastin är död har man förlorat spelet (Paradox 

Interactive, 2012). En av de stora fördelarna med spelet är dess stora möjlighet att ändra 
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innehåll i spelet, även kallat moddning, det finns i detta nu över tjugo olika moddar, eller 

modifikationer på grundspelet, på Paradox Interactive’s forum. Detta gör det möjligt att 

enkelt byta ut den medföljande kartan mot de genererade kartorna och på så vis kunna testa 

kartorna i spelet. En annan anledning till varför spelet kommer användas i denna rapport är 

möjligheten köra spelet utan att det är någon spelare med, alltså att alla karaktärer spelas av 

den artificiella intelligensen i spelet, vilket gör att det är möjligt att utföra testning med 

denna. Figur 9 visar de kartor som följer med spelet och som kommer att användas som 

referenspunkt för analysen av hur intressant kartan är. 

         

Figur 9 Standardkarta för provinser (till vänster) och terrängkarta för spelet 
Crusader Kings 2 (Paradox Interactive, 2012)  
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3 Problemformulering  

Kartan i Crusader Kings 2 är skapad med stort fokus på historisk korrekthet över hur 

landsgränserna såg ut i Europa mellan år 1033 och 1453. Denna korrekthet försvinner sedan 

med stor sannolikhet fort när artificiella intelligensen och spelare gör sina egna beslut under 

spelets gång. Problemet med denna statiska karta är att det till slut inte finns något kvar att 

utforska och man får känslan av att man redan spelat allt som går att spela. Något som 

därför skulle förlänga spelets livslängd skulle vara om man införde slumpgenererade kartor. 

Som visats i föregående kapitel finns det väldigt mycket forskning kring procedurellt skapad 

terräng. Något som det inte finns mycket forskning kring är uppdelning av terrängen i 

provinser för användning i till exempel strategispel som Crusader Kings 2. 

Syftet med detta arbete är att utvärdera skillnaden mellan Voronoidiagram och Cellular 

Automata vid skapandet av provinser på en procedurellt skapad terrängkarta. Utvärderingen 

kommer att baseras på skillnaden i prestanda för algoritmerna och på hur intressant den 

uppdelade spelkartan är. 

3.1 Metodbeskrivning 

Det första som gjordes var att skapa terrängkartan, detta genom att använda tekniken rosa 

brus som tidigare beskrivits i rapporten. Användandet av rosa brus evaluerades inte i 

rapporten eftersom det redan gjorts av till exempel Olsen (2004). När terrängkartan skapats 

implementerades Fortune’s algoritm och pluralitetsröstningsmetoden och prestandan 

mättes. 

De skapade kartorna importerades sedan in i spelet Crusader Kings 2. Detta för att det skulle 

vara möjligt att testa kartorna med hjälp av spelets artificiella intelligens. Här skulle det 

optimala ha varit att utföra testningen med mänskliga spelare och efteråt ställt ett antal 

frågor till spelarna för att få data om hur intressant de tyckte att kartan var. Detta var dock 

inte logistiskt möjligt eftersom det på varje spelkarta var ungefär 930 landprovinser och det 

då skulle behövts lika många testpersoner för att utföra testet. En annan fördel med att ha 

använt den artificiell intelligens var att man kunde använda en identisk testperson för alla 

provinser, vilket eliminerade problemet med att någon testperson är bättre på spelet. 

De tre värdena som kontrollerades var sedan antalet krig som startats, antalet dynastier som 

dött och antalet provinser som bytt ägare. Antalet krig och antalet provinser som bytt ägare 

var intressanta eftersom ett krig ofta handlar om att ta över fiendens provins. Om det är 

många krig som startas och provinser inte byter ägare med samma hastighet betyder detta 

att det finns strategiska möjligheter att försvara sig mot sina grannar. Enligt Feil och 

Scattergood (2005) ger en intressant spelkarta inom realtidsstrategispelgenren spelaren 

utmaningar, eftersom spelaren annars inte känner sig delaktig eller engagerad i spelet. För 

att mäta hur mycket utmaning det är för spelaren kontrolleras hur många dynastier som dött 

över en testomgång. De dynastier som inte överlevt är spelare som förlorat. 

En spelkarta testades sedan under 25 år av speltid. Anledningen till att en simulering varade 

i 25 år av speltid var för att testningen av en karta inte skulle ta för lång tid så att det var 

möjligt att testa kartan flera gånger, samt att testa flera olika kartor. Möjligheten att testa 

flera kartor gav mer data för hur de båda algoritmerna presterar och för att säkerställa att 

resultaten från testet inte var en tillfällighet beroende på den karta som använts. En 
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avgränsning behövde göras eftersom startpunkterna för algoritmerna slumpats ut vilket gav 

ett väldigt stort antal kartor som gick att generera och det inte var möjligt att testa alla kartor 

då tiden för arbetet var begränsad. Gränsen som sattes var därför tre olika genererade kartor 

som använde slumpmässigt utplacerade startpunkter och sedan två test per karta för att 

säkerställa att resultatet av testet inte bara var en tillfällighet. Om det fanns tid skulle det 

bästa dock ha varit att testa alla kartor som går att generera samt utfört testningen under en 

hel spelomgång, vilket i Crusader Kings 2 är 387 spelår, från 1066 till 1453. Status på 

värdena som mättes hämtades en gång per spelår, detta eftersom Crusader Kings 2 inte hade 

någon inbyggd funktion för att spara ner data i till exempel textform utan tillhandahåller en 

tabell i spelet som endast hållet ett begränsat antal uppdateringar. När nya uppdateringar 

sker och tabellen är full tas den äldsta uppdateringen bort. 

Värdena från testningen jämfördes mellan spelkartorna för att visa vad som skiljer mellan 

dem. Detta ställdes sedan upp i grafer för att lättare kunna se skillnader. Graferna jämfördes 

sedan för att ge en bild över vilken metod som är bättre på att generera intressanta 

provinskartor. För att det skulle vara möjligt att jämföra originalkartan med de procedurellt 

skapade kartorna behövde alla provinser på originalkartan vara självständiga. För detta 

användes en modifikation till spelet kallad A New World, The Dawn of Empires. 
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4 Implementation 

I detta avsnitt beskrivs de viktigaste implementationsstegen för detta arbete. Det första 

steget är skapandet av höjd- och terrängkarta med hjälp av diamant-kvadrat-algoritmen, 

samt att skapa en terrängkarta som uppfyller de krav som ställs av Crusader Kings 2. Andra 

steget är implementationen av Fortune’s algoritm för att skapa Voronoidiagram. Slutligen 

beskrivs hur Cellular Automata har implementerats och används för att skapa en 

provinskarta. 

4.1 Höjd- och terrängkarta 

För att ha något att skapa provinser på genererades först en höjd- och terrängkarta. 

Höjdkartan genererades med hjälp av diamant-kvadrat-algoritmen. Valet att använda 

algoritmen gjordes efter att ha läst rapporten Realtime Procedural Terrain Generation 

(Olsen, 2004) eftersom det endast behövdes en snabb algoritm för att få en terräng att 

placera ut provinser på och diamant-kvadrat-algoritmen beskrevs som just detta. Martz 

(2008) menar också att diamant-kvadrat-algoritmen är en väldigt effektiv algoritm trots att 

den är så enkel, samt att den fungerar bra även om skaparen, Gavin Miller, ansåg att den var 

bristfällig. 

För att skapa terrängkartan associerades först de olika terrängtyperna till höjdintervall på 

höjdkartan. Varje position i höjdkartan lästes sedan av och samma position i terrängkartan 

färgades för att representera motsvarade terrängtyp.  De olika terrängtyper som användes 

är: vatten, slätter, kullar, berg och snöbelagda berg, vilket motsvarar de terrängtyper som 

finns i Crusader Kings 2. Havsnivån är hårdkodad i Crusader Kings 2 till värdet 97 på 

höjdkartan; därför går detta intervall inte att ändra när terrängkartan ska skapas. De övriga 

terrängtypernas intervall ska kunna justeras. Figur 10 visar ett exempel på en höjdkarta som 

genererats och motsvarande terrängkarta. Båda kartorna är 2048×2048 pixlar i storlek 

eftersom detta är storleken på originalkartorna till Crusader Kings 2.    

 
 

Figur 10 Höjdkarta(vänster) och motsvarande terrängkarta (höger). 

När kartorna sedan importerades in i Crusader Kings 2 uppstod det ett problem med den 

stora skillnaden på värdena i höjdkartan. Figur 11 visar en skärmdump från Crusader Kings 

2 där en höjd- och terrängkarta importerats. Då skillnaden i höjd mellan punkterna är för 

stora liknar terrängen en nåldyna. 



13 
 

 

Figur 11 Problem med värdena i höjdkartan. 

För att lösa detta problem applicerades en typ av oskärpa, kallad box-oskärpa, engelska: box 

blur. Den naiva implementationen av box-oskärpa går igenom varje pixel på bilden som ska 

ges oskärpa, pixeln får sedan ett nytt värde beroende på ett viktat genomsnitt från dess 

grannar (Jarosz, 2001). Det är enligt Jarosz (2001) även möjligt att förbättra prestandan för 

en naiv implementation, men eftersom genereringen inte ska utföras i realtid lades inte 

någon större vikt vid optimering av box-oskärpan. När höjdkartan fått en oskärpa pålagd 

med den naiva implementationen, och blivit importerad i Crusader Kings 2 kan man se i 

figur 12 att det blivit mycket bättre resultat. 

 

Figur 12 Höjdkartan från figur 11 utjämnad. 

4.2 Voronoidiagram 

Voronoidiagrammet skapades från 1036 slumpade kontrollpunkter. Detta eftersom Crusader 

Kings 2 har 1036 definierade provinser och det måste finnas lika många regioner i 

Voronoidiagrammet. De 930 provinserna definieras som landprovinser av spelet, om  

kontrolleras innan de läggs in så att de är ovan vatten, det vill säga höjden är minst 97. 

Crusader Kings 2 som landprovinser och Voronoiregionen därför också ska ligga på land. De 

punkter mellan 930 och 1036 är definierade som vattenprovinser och ska därför befinna sig 

på en höjd under 97. Anledningen till att det valts 1036 kontrollpunkter är att det är så 

många provinser som finns definierade i Crusader Kings 2. För att det ska vara möjligt att 
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använda provinskartan måste alla 1036 provinser vilket på Voronoidiagrammet motsvaras 

av regionerna på Voronoidiagrammet existera. För att kontrollpunkterna ska placeras på 

land respektive vatten beroende på om det är en vattenprovins eller landprovins kontrolleras 

positionen som kontrollpunkten slumpats ut på i höjdkartan. Kontrollpunkten läggs enbart 

till om den befinner sig på en höjd som motsvarar typen av provins, alltså över värdet 97 i 

höjdkartan om det är landprovins och under om det är vattenprovins, om positionen inte 

uppfyller detta krav så slumpas en ny position fram tills kravet uppfyllts.  

När kontrollpunkterna slumpats ut tar Fortune’s algoritm dessa som parameter och 

beräknar alla Voronoigränser mellan kontrollpunkterna. Algoritmen returnerar sedan en 

lista med alla gränser som finns i diagrammet. Kuckir (2012) använder en händelsekö 

baserad på en prioritetskö, vilket gör att händelser alltid är sorterade efter y-koordinat när 

de hämtas. Strandlinjen representeras av ett binärt träd, där varje lövnod representerar en 

parabel, och varje inre nod är en Voronoigräns mellan två parabler. Fortune’s algoritm 

valdes till stor del för att den är bevisat snabb då komplexiteten är O(n × log(n)) (Fortune, 

1986) och för att konceptet bakom implementation är enklare att förstå än många andra 

algoritmer som kan användas för att skapa Voronoidiagram (Kuckir, 2012). 

4.2.1 Fortune’s algoritm 

Fortune’s algoritm består av fyra viktiga delar: getEdges, addParabola, removeParabola 

och checkCircleEvent. getEdges som beskrivs i pseudokod i figur 13, börjar med att placera 

in händelser för kontrollpunkterna kallat punkthändelser. Sedan hanterar den händelser tills 

det inte finns några kvar. Om det är en punkthändelse som hanteras ska en ny parabel 

placeras in i strandlinjen, och algoritmen utför funktionen addParabola beskriven i figur 14, 

som är den andra viktiga delen av algoritmen. Om det inte är en punkthändelse har en 

parabel försvunnit ur strandlinjen, och ska därför tas bort med hjälp av den tredje viktiga 

delen; funktionen removeParabola beskriven i figur 15. 

function getEdges(Kontrollpunktslista n) 
 för alla kontrollpunkter 
  Skapa en punkthändelse  
  Placera in punkthändelsen i händelsekön 
 
 Så länge(händelsekön != tom) 
  Hämta första händelsen 
  om(punkthändelse) 
   addParabola(punkten associerad med händelsen) 

annars 
   removeParabola(parabeln associerad med händelsen) 
end 

Figur 13 Pseudokod för getEdges i Fortune’s algoritm. 

function addParabola( kontrollpunkt p) 
par =hämta parabel under punkten p 

 om(parabeln har ett cirkelevent) 
  ta bort detta från händelsekön 
 nya parabler a, b och c 
 b är associerad med p 
 a och c är associerad med kontrollpunkten från par 

xl och xr är Voronoikanter som uppkommer när parabeln från 
kontrollpunkten p träffar par  
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byt ut par mot sekvensen a, xl, b, xr, c 
CheckCircleEvent (a) 
CheckCircleEvent (c)  

end 

Figur 14 Pseudokod för när en ny parabel ska läggas till.  

 
function removeParabola( parabola p) 
 l = vänstra halvan på parabeln som tillhör p 
 r = högra halvan av parabeln som tillhör p 
 
 om(l eller r har en cirkelhändelse) 
  ta bort ur händelsekön 
 
 s = mittpunkten mellan p och punkterna för l och r 
 

x = ny Voronoikant, börjar vid s och är normal till 
(l.kontrollpunkt, r .kontrollpunkt) 
 

 sätt samman två granngränser xl och xr vid punkten s 
byt ut sekvensen xl, p, xr (Voronoigräns, parabel, Voronoigräns) mot 
x 

 CheckCircleEvent (l) 
 CheckCircleEvent (r) 
end 

Figur 15 Pseudokod för när en parabel ska tas bort 

function CheckCircleEvent( parabel p) 
 l = vänster halva av parabeln 
 r = höger halva av parabeln 
 xl och xr = Voronoigränser för p 
 om( l = NULL || r = NULL || l.kontrollpunkt = r.kontrollpunkt) 
  return 
 s = mittpunkt där xl och xr korsar väg 
 if( det inte finns en mittpunkt (xl och xr möts aldrig)) 
  return 
 r = avstånd mellan s och p.kontrollpunkt 
 om( s.y + r < svepande linjen) 
  return 
 e = ny cirkelhändelse 
 e.parabel = p 
 e.y = s.y + r 
 lägg till e i händelsekön 
end 

Figur 16 Pseudokod för att kontrollera om tre kontrollpunkter ligger på samma 
avstånd. 

När en parabel lagts till eller tagits bort måste de parabler som skapas kontrolleras om de 

skapar en Voronoihörn, alltså att de tre kontrollpunkterna ligger på lika avstånd. 

CheckCircleEvent är den funktion som kontrollerar detta och pseudokod för denna visas i 

figur 16. 
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4.2.2 Resultat 

När Fortune’s algoritm har returnerat listan med gränser ritas dessa ut på en textur. Figur 17 

visar en textur där Voronoigränserna ritats ut. 

 

Figur 17 Voronoigränser utritade på textur. 

För att diagrammet ska kunna importeras i Crusader Kings 2 krävs att Voronoiregionerna 

fylls med en färg som finns i en definitionsfil för provinserna i Crusader Kings 2. Varje 

kontrollpunkt får därför en färg från definitionsfilen och en algoritm kallad flodfyllning, på 

engelska: Flood Fill, används för att fylla regionen (Vandevenne, 2004). Implementationen 

av flodfyllningen är baserad på Vandevenne (2004) så kallade fyravägsfyllning med en stack. 

Fyllningen börjar med att undersöka grannarna till norr, söder, väst och öst. Om grannarna 

har målfärgen, den färg vi vill byta ut, fylls grannen och dess grannar läggs på stacken för att 

kontrolleras vid senare tillfälle. När alla kontrollpunkter har fått en färg och utfört 

flodfyllningen så är det resulterande Voronoidiagram redo att importeras till Crusader Kings 

2. Figur 18 visar ett exempel på ett färdigt Voronoidiagram som kan användas som 

provinskarta.   

 

Figur 18 Voronoidiagram från slumpade kontrollpunkter. 
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Ett problem som finns i implementationen är att det genereras felaktiga gränser. Wong och 

Müller (1991) beskriver tre fall där ett felaktigt resultat ges av Fortune’s algoritm: om fyra 

kontrollpunkter ligger på en cirkel, tre kontrollpunkter ligger på samma linje och om en 

kontrollpunkt ligger på en bisektris. Dessa tre fall måste undersökas i lösningen, och innan 

en lösning har hittats får de felaktiga Voronoidiagrammen plockas bort och nya genereras. 

Figur 19 visar ett exempel på ett Voronoidiagram som fått felaktiga gränser. 

 

Figur 19 Problem med felaktiga Voronoigränser. 

 

4.3 Cellular Automata 

Implementationen av Cellular Automata består av två moment; initiering och evaluering. I 

initieringsmomentet placeras 1036 färgpixlar slumpmässigt, med samma slump som 

Voronoidiagrammen, ut på en tom färgkarta. För varje färg placeras grannpixlarna in i en kö 

för att kontrolleras under nästa evaluering. Den vanligaste implementationen evaluerar och 

uppdaterar alla celler samtidigt i Cellular Automatan, detta genom att skriva alla 

uppdateringar till en buffer och sedan skriva över buffern till cellerna. Lösningen i denna 

rapport använder istället en kö med celler som ska evalueras och uppdateras för iterationen. 

Reglerna för att en cell ska evalueras är att en granncell evaluerats i föregående iteration och 

att de inte innehåller samma färg som granncellen. Valet att använda denna implementation 

gjordes för att minska antalet evalueringar för varje iteration och på så sätt öka prestandan 

jämfört med att evaluera alla celler. Exempelvis behövs över 65 tusen evalueringar 

genomföras på en 256×256 pixlar stor färgkarta för varje iteration. Figur 20 visar antalet 

evalueringar som genomförs för varje iteration på en 256×256 stor färgkarta med 1036 

färger vid initiering, för implementationen i rapporten. 
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Figur 20 Log som visar antalet evalueringar per iteration. 

När det inte längre finns några celler som ska evalueras, alltså när ingen cell har en annan 

färg som majoritet i grannskapet är algoritmen färdig. Resultatet kan ses i figur 21. 

 

Figur 21 Resultat från Cellular Automata efter 19 iterationer. 

Den viktigaste delen av implementationen är funktionen updateCellState som hanterar 

evalueringen av en cell och som visas i figur 22. 

function updateCellState(x, y, iteration) 
för varje granne 

spara färg 
 om flera färger har delad vinst && cellen som ska uppdateras saknar färg 
  slumpa en färg bland grannarna 

om det är en färg som har högst antal i grannskapet || en färg är slumpad 
  ge cellen den färgen 
  lägg in grannarna till cellen för evaluering 
end 

Figur 22 Pseudokod för att evaluera en cell. 

 

Pseudokoden i Figur 22 följer de regler som gäller för en pluralitetsvotering, att cellen som 

evalueras byter tillstånd om och bara om det är något tillstånd inom grannskapet som har 

majoritet. Grannskapet för denna lösning är ett så kallat von Neumann-grannskap, på 
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engelska: Von Neumann neighborhood (Weisstein, 2003a). Grannskapet är uppbyggt av fyra 

celler i riktningarna: väst, öst, söder och norr. Anledningen till att von Neumann valdes var 

för att det är mindre prestandakrävande i jämförelse med exempelvis Moore-grannskapet, 

där man använder åtta celler och utöver de fyra som finns i von Neumann också använder de 

diagonala grannarna (Weisstein, 2003b). 

Även med optimeringen som gjordes för implementationen så är det stora problemet att det 

tar lång tid att generera en karta. För att kunna öka antalet kartor som kan genereras är ett 

val som gjorts att skapa en karta som är 256×256 stor karta. Kartan skalas sedan upp till 

2048×2048 för att kunna användas i Crusader Kings 2. 

4.4 Testmiljö 

För att det skulle vara möjligt att utföra experimentet krävdes det att man undersökte 

sparfilen för att framställa variablerna för antalet provinser som bytt ägare och dynastier 

som dött. För att lättare kunna undersöka sparfilerna skapades en sparfilsläsare som 

automatiskt läste igenom sparfilen och gav ut variablerna. Sparfilsläsaren öppnar filen som 

ska läsas och går igenom innehållet. Programmet letar upp informationen om de olika 

provinserna i spelet och sparar sedan undan informationen om denna. Programmet jämför 

sedan provinsinformationen med föregående sparfils information. Om det är en annan 

spelare som håller den jämfört med föregående år har provinsen bytt ägare. Om en spelare 

helt saknas i sparfilen så har en dynasti dött ut. 

När hela sparfilen sedan lästs igenom skriver programmet ut hur många provinser som bytt 

ägare, samt hur många dynastier som dött. Figur 23 visar ett exempel där sparfilsläsaren läst 

in två sparfiler och sedan jämfört hur många provinser som bytt ägare och hur många 

dynastier som dött ut. I detta exempel har varje dynasti en provins och det är därför en 

dynasti som dör för varje provins som bytt ägare.  

 

Figur 23 Skärmdump från sparfilsläsaren som läst in två sparfiler och jämfört 
dessa. 

För att sedan få antalet krig som startats under året måste listan som genereras i Crusader 

Kings 2 läsas av manuellt. Figur 24 visar en skärmdump av listan med krig som skett under 

år 111 i spelet. 
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Figur 24 Skärmdump av lista med krig som startats. 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten från experimentet att redovisas. Prestandan för de båda 

metoderna kommer först att jämföras. Därefter presenteras resultatet från testet där de tre 

parametrarna: antalet krig, antalet provinser som bytt ägare och antalet döda dynastier 

undersökts för att svara på frågan vilken som är mest intressant. Testet utfördes med hjälp 

av Crusader Kings 2 och sparfilsläsaren från kapitel 4.4. Slutligen kommer en analys och 

slutsats av resultatet. 

5.1 Prestanda 

Prestandan för de olika metoderna är inte viktigt för detta arbete eftersom all generering 

sker offline, alltså innan själva experimentet genomförs och därför finns inte några 

nackdelar med att ha mer prestandakrävande algoritmer eller metoder. Det är trots detta 

intressant att undersöka prestandaskillnaden för att visa skillnaden om man skulle använda 

metoderna för onlinegenerering. Figur 23 visar en tabell över hur lång tid i sekunder det 

tagit för de båda metoderna att generera en provinskarta. Ett intressant resultat är att det 

gick ungefär dubbelt så fort att generera provinskartan med Voronoidiagram jämfört med 

Cellular Automata.  

Tabell 1 Tabell som visar antalet sekunder som krävs för att skapa en provinskarta med 

dimensionen 2048 x 2048. 

Voronoidiagram (millisekunder) Cellular Automata (millisekunder) 

2665 2204 

1225 2292 

736 2839 

783 2348 

793 2477 

811 2508 

Medelvärde Medelvärde 

1 168,83 2 444,67 

5.2 Krig 

Här presenteras antalet krig som startades av den artificiella intelligensen i Crusader Kings 

2, under de 25 år av speltid som experimentet utfördes. Figur 23 visar hur många krig som 

startats för de olika kartorna. Intressant är att notera att testen för alla kartor producerar 

grafer som sammanfaller. Till och med i den stora förändringen vid år 14 sammanfaller alla 

test.   
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Figur 25 Graf över antalet krig som startats för varje test. Notera att samtliga 
grafer så gott som sammanfaller. 

5.3 Provinser 

Direkt relaterat till antalet krig som startats är antalet provinser som bytt ägare. Figur 25 

visar hur många provinser som varje år bytt ägare under testet. Man kan se att även dessa 

grafer sammanfaller precis som de för antalet krig som startades. Man kan även se det tar 

ungefär ett år för krigen att resultera i provinsbyte, exempelvis sker det över 400 krig år 14, 

men det är först år 15 som man ser en ökning i antalet provinser som fått ny ägare. 
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Figur 26 Graf över antalet provinser som bytt ägare. 

Om ett provinsbyte resulterar i att en karaktär inte längre har kvar någon provins betyder 

detta att karaktärens dynasti har dött ut och spelet är slut för spelaren och för dess karaktär. 

Figur 26 visar hur många dynastier som varje år dött ut. Man kan se att i början av 

experimentet resulterar alla provinsbyten i att en dynasti dör, och graferna för alla kartor 

fortsätter sedan att vara väldigt nära varandra under hela experimentet.  

 

Figur 27 Grafer över antalet dynastier som dött under ett specifikt år. 

5.4 Analys 

Resultatet från experimentet är väldigt intressant eftersom det visar att alla de olika kartorna 

presterar lika bra, oberoende av vilken metod som använts för att skapa dem, när det 

kommer till de tre variablerna för hur intressant kartan är. Det går därför att säga att det är 

mycket möjligt att använda en procedurellt genererad karta istället för standardkartan utan 
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att spelet blir mindre intressant. Frågan som ställdes för detta arbete var dock vilken metod 

som var bättre att använda mellan Voronoidiagram och Cellular Automata. 

Eftersom intressefaktorn för båda metoderna är likvärdiga är det prestandan som 

bestämmer vilken som är bättre. Ett problem med att använda prestandan som den 

avgörande faktorn är dock att det för Voronoidiagram används en redan optimal algoritm för 

att skapa diagrammen, medan det för Cellular Automata inte gick att hitta en känd algoritm 

för att skapa kartan. Det finns därför en risk att prestandan för Cellular Automata-kartan är 

missvisande. Slutsatsen man kan dra från resultatet är att om prestandan inte är en faktor 

för kartgenereringen spelar val av metod inte in på kartans intressenivå.  

En riskfaktor är att experimentet endast utförts på de 25 första åren av spelets 387 år. Det 

kan exempelvis bli större skillnad mellan kartorna efter 100 år av speltid, vilket inte täcks 

upp av detta experiment.  Det skulle därför vara bättre om man faktiskt utförde experimentet 

över hela spelets längd för att få en komplett bild över hur kartorna presterar. Att resultatet 

presenteras som medelvärden är bra eftersom det då inte finns lika stor risk för att en kartas 

prestation är en tillfällighet eller att resultatet är missvisande och ett nytt test skulle ge ett 

helt annat resultat. Det är också därför som test med flera olika kartor är bra eftersom kartor 

skapade med samma metod borde ge ett resultat som liknar varandra, vilket de också gjorde 

i resultatet. 

Det finns även en risk att de tre variablerna som undersökts är irrelevanta för hur den 

artificiella intelligensen hanterar kartan. Det skulle kunna finnas andra variabler som 

påverkas mer, och som därför skulle vara mer intressanta att jämföra. Pereira (2009) 

undersöker exempelvis antalet allianser mellan spelare och antalet segerpunkter som spelare 

håller. Segerpunkter är då punkter på kartan som en spelare ska hålla för att vinna spelet. 

Detta visar att det finns många olika variabler att undersöka och att det kan vara svårt att 

definiera exakt vilka variabler som gör kartan intressant för just det specifika spelet, vilket 

också Feil och Scattergood (2008) tar upp i sin bok Beginning Game Level Design. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet med detta arbete var att utvärdera skillnaden mellan Voronoidiagram och Cellular 

Automata vid skapandet av en provinskarta. Arbetet utfördes i två delsteg; implementation 

och experiment. I implementationssteget skapades en procedurellt genererad terrängkarta 

med hjälp av diamant-kvadrat-algoritmen och box-oskärpa. Terrängkartan används sedan 

som bas för att skapa en provinskarta med Voronoi och en med Cellular Automata. När 

kartorna genererats importerades dessa in i spelet Crusader Kings 2 och en sparfils-läsare 

skapades för att kunna läsa av de variabler som var målet för experimentet. 

Experimentet utfördes sedan genom att starta upp Crusader Kings 2 med de olika 

genererade kartorna och starta en spelsession med den artificiella intelligensen. Varje karta 

testades under 25 spelår där spelet sparades en gång varje år att sparfilsläsaren kunde hämta 

ut de två variablerna: antalet provinser som bytt ägare och antalet dynastier döda, samt att 

det manuellt gick att läsa av antalet krig. Resultatet av experimentet visar på att det 

intressenivån hos alla de testade kartorna sammanfaller och det därför är mycket möjligt att 

använda en procedurellt genererad spelkarta i Crusader Kings 2. Den enda skillnaden mellan 

de två metoderna är prestandan som skiljer med ungefär dubbelt då mycket, med fördel för 

Fortune’s algoritm och Voronoidiagrammen. Det är dock svårt att lägga stor vikt vid 

prestandaresultatet då de två metoderna inte kan garanteras vara lika bra optimerade. 

Analysen av resultatet visar sedan att det behövs större och fler experiment för att med full 

säkerhet kunna säga att det inte finns någon skillnad på intressenivån för kartorna. 

Exempelvis utförs inte experimentet på en full spelomgång, vilket ger en risk för att det finns 

skillnader senare i spelet som experimenten i detta arbete missat.  

6.2 Diskussion 

I en industri där spelaren alltid vill ha mer innehåll i sitt spel är procedurell generering ett 

viktigt område att fortsätta forska inom. Som tidigare nämnt finns det inte mycket forskning 

kring skapandet av procedurella provinskartor och om dessa presterar lika bra som kartor 

som skapats för hand. Detta projekt visar att det för Crusader Kings 2 är möjligt att använda 

procedurella provinskartor, eftersom de ger en lika bra intressenivå som originalkartan 

vilket Feil och Scattergood (2008) menar är en av de viktiga delarna för en bra spelkarta i ett 

strategispel. Ett problem med resultatet är att det endast är relevant för Crusader Kings 2 

eftersom de parametrar för vad som ger en intressant karta varierar både för olika spel och 

för olika genrer av spel (Feil & Scattergood, 2008; Pereira, 2009). 

Det finns en optimeringsskillnad mellan de två algoritmerna som används i arbetet. 

Fortune’s algoritm är bevisat O(n log n) (Fortune, 1986) medan den algoritm som används 

för Cellular Automata är skapad specifikt för detta arbete och är inte garanterad att vara 

optimerad. Detta påverkar resultatet på prestandan i arbetet. Det är fortfarande intressant 

att undersöka prestandan, eftersom det måste användas en flodfyllning till 

Voronoidiagrammen för att det ska vara möjligt att använda kartan i Crusader Kings 2, något 

som Cellular Automatan har inbyggt. Det hade varit möjligt att detta hade gett Cellular 

Automatan ett övertag och faktiskt fått bättre prestanda. Eftersom Cellular Automatan också 

använder en mindre karta som sedan skalas upp hade detta också kunna påverkat vilken 

algoritm som har bäst prestanda. Ett mer intressant test hade varit att dela upp algoritmerna 
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i olika delar och sedan utfört jämförelsen på de olika delarna och sedan summerat dessa 

delar för att få en blick över vad som är mest prestandakrävande och på så vis ge ett resultat 

som kan användas av alla som är intresserade av att använda någon av algoritmerna men är 

oroliga för prestandan. 

Arbetet har ingen direkt samhällelig nytta då arbetet är väldigt fokuserat på att generera en 

provinskarta för det specifika spelet Crusader Kings 2. Det skulle dock vara möjligt att 

använda Voronoidiagrammen för att lösa en rad olika problem som uppkommer i samhället. 

Exempelvis kan Voronoidiagram användas för att hitta den optimala positioneringen av 

postlådor i en stad eller hitta närmsta närbutik beroende på var man befinner sig Okabe et 

al. (2000). Resultatet från arbetet kan dock vara nyttigt för fans till spelet då det kan ge mer 

kartor att spela på och förnya spelupplevelsen. Men fler liknande experiment behövs för att 

säkerställa de resultat som fåtts. Eftersom detta arbete inte har någon direkt påverkan på 

samhället finns det heller inga etiska aspekter att diskutera.    

6.3 Framtida arbete 

Eftersom experimentet i detta arbete fullt baserades på den artificiella intelligensen i 

Crusader Kings 2 så är nästa stora steg att utföra experiment på mänskliga spelare. Med 

mänskliga spelare kan man även undersöka den estetiska aspekten av procedurella 

provinskartor, som exempelvis former på provinserna och trovärdighet på placering och 

storlek. Ett mycket närmare mål kan vara att göra mera experiment med längre testtid än 25 

år eller att börja vid en annan tidpunkt i spelet för att visa att de resultat som tagits fram i 

detta arbete överensstämmer med hela spelupplevelsen. 

Experimentet innehåller även mycket som måste göras manuellt, exempelvis avbryta 

spelomgången varje år för att spara ner till en fil och läsa av antalet krig. För att underlätta 

framtida experiment och göra det möjligt att under kort tid utföra många fler test skulle 

dessa delar på något sätt automatiseras. 

Ett intressant framtida arbete skulle vara att använda fler spel som bas för testningen. Detta 

för att få insikt i om resultaten i detta arbete stämmer med flera spel eller om det finns andra 

variabler som är mer intressanta. Det skulle även vara intressant att undersöka flera olika 

metoder för att skapa både terrängkartan och provinskartorna som används i experimentet 

för att få en större bild över vilka metoder som finns och hur de presterar mot varandra.   
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Appendix A -  Resultat från test 

Rådata från experiment: 

År krig startade Döda dynastier Provinser som bytt ägare Standardkarta test 1

1 167 8 8

2 36 93 93

3 12 47 48

4 11 28 31

5 6 23 28

6 5 26 26

7 11 17 21

8 10 22 24

9 10 21 24

10 10 21 22

11 5 23 28

12 17 19 27

13 12 25 31

14 361 30 39

15 17 216 238

16 10 36 57

17 8 25 35

18 18 20 35

19 8 25 41

20 24 25 31

21 18 26 34

22 30 31 48

23 40 39 54

24 25 29 51

25 34 30 46

år krig startade dynastier döda provinser som bytt ägare Standardkarta test 2

1 128 5 5

2 25 79 79

3 10 25 27

4 3 22 23

5 5 6 6

6 2 14 18

7 4 19 22

8 12 12 12

9 12 27 30

10 11 19 26

11 7 28 31

12 15 23 26

13 4 22 25

14 365 21 31

15 21 235 249

16 13 37 62

17 14 29 44

18 19 29 44

19 10 29 45

20 25 20 34

21 18 29 47

22 29 28 41

23 18 41 68

24 42 36 56

25 27 36 57
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År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare voronoikarta 1 test 1

1 171 4 4

2 38 88 88

3 9 37 37

4 6 18 20

5 16 23 27

6 7 26 27

7 6 15 15

8 4 18 21

9 4 15 16

10 14 24 28

11 6 22 27

12 14 24 27

13 20 17 22

14 392 30 33

15 37 187 196

16 19 34 50

17 4 29 37

18 21 12 20

19 16 20 33

20 43 31 39

21 34 29 43

22 31 25 38

23 34 34 44

24 33 25 38

25 36 33 47

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare voronoikarta 1 test 2

1 135 10 10

2 23 72 72

3 8 21 22

4 10 18 22

5 6 25 27

6 10 15 16

7 12 24 26

8 5 25 26

9 7 17 19

10 11 22 26

11 19 24 29

12 13 27 34

13 24 25 27

14 408 17 24

15 24 189 204

16 3 35 61

17 15 19 24

18 13 24 41

19 15 24 32

20 22 27 36

21 22 24 33

22 23 28 37

23 35 28 40

24 20 36 52

25 35 38 47
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År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare voronoikarta 2 test 1

1 178 6 6

2 32 81 81

3 13 37 38

4 6 17 18

5 8 18 21

6 9 15 17

7 10 23 24

8 7 15 16

9 10 12 12

10 14 16 22

11 11 26 32

12 10 17 20

13 15 24 27

14 401 24 25

15 27 199 215

16 18 33 51

17 24 21 29

18 18 22 28

19 13 23 30

20 15 20 27

21 16 27 34

22 31 15 25

23 28 36 52

24 32 42 61

25 39 41 67

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare voronoikarta 2 test 2

1 160 3 3

2 29 70 70

3 16 28 28

4 6 20 21

5 3 20 21

6 2 13 15

7 5 24 30

8 6 16 18

9 15 15 18

10 8 17 18

11 14 19 22

12 15 20 23

13 20 25 29

14 427 26 30

15 36 198 213

16 18 37 55

17 19 28 43

18 4 19 31

19 11 15 18

20 17 18 28

21 16 30 43

22 17 35 47

23 25 27 43

24 18 46 53

25 36 30 43
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År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare voronoikarta 3 test 1

1 77 9 9

2 32 80 80

3 14 29 29

4 11 24 25

5 9 21 24

6 8 18 18

7 5 17 20

8 12 23 25

9 21 27 29

10 28 23 28

11 11 24 25

12 12 19 22

13 13 20 26

14 400 15 19

15 24 181 196

16 26 32 52

17 20 25 35

18 23 20 30

19 15 22 30

20 24 24 32

21 28 21 36

22 35 24 34

23 22 25 47

24 27 25 38

25 25 33 50

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare voronoikarta 3 test 2

1 154 8 8

2 34 77 77

3 10 34 36

4 14 30 34

5 4 21 23

6 4 13 16

7 9 24 27

8 14 29 29

9 15 18 22

10 11 24 29

11 15 18 21

12 20 25 31

13 20 34 34

14 381 27 42

15 35 179 193

16 7 43 60

17 21 18 32

18 17 29 37

19 17 19 28

20 16 21 31

21 16 22 31

22 28 31 44

23 30 28 45

24 22 34 52

25 27 26 51
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År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare Cellular Automata 1 test 1

1 132 9 9

2 55 62 62

3 20 31 31

4 14 23 25

5 13 29 31

6 7 25 29

7 9 19 20

8 4 13 17

9 10 18 19

10 9 13 17

11 9 11 12

12 9 14 16

13 11 11 12

14 366 20 20

15 34 190 197

16 14 35 50

17 11 25 38

18 15 19 28

19 12 17 27

20 6 24 34

21 23 21 33

22 35 30 43

23 33 30 38

24 30 35 46

25 27 27 35

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare Cellular Automata 1 test 2

1 132 14 14

2 28 75 75

3 7 37 38

4 12 22 24

5 9 19 19

6 8 16 17

7 16 21 22

8 10 30 33

9 11 27 30

10 16 26 29

11 23 17 19

12 20 24 25

13 19 27 37

14 337 29 34

15 32 176 185

16 11 29 46

17 18 20 27

18 19 22 34

19 10 28 49

20 29 22 35

21 31 35 46

22 22 33 44

23 33 33 54

24 34 47 71

25 42 37 53

 



VI 
 

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare Cellular Automata 2 test 1

1 143 14 14

2 28 72 72

3 7 37 37

4 8 25 28

5 6 22 25

6 13 18 22

7 12 24 25

8 12 13 15

9 15 22 26

10 11 24 26

11 17 26 31

12 26 15 18

13 15 25 28

14 353 19 24

15 29 170 184

16 16 32 52

17 17 24 28

18 14 22 35

19 14 30 38

20 17 20 30

21 32 22 32

22 11 19 34

23 26 31 41

24 24 29 41

25 14 35 52

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare Cellular Automata 2  test 2

1 117 5 5

2 15 59 59

3 6 24 24

4 6 18 21

5 6 18 19

6 1 19 21

7 4 18 19

8 0 26 26

9 7 16 16

10 7 12 15

11 12 16 19

12 14 23 25

13 15 26 28

14 421 23 25

15 32 198 208

16 21 27 46

17 13 25 32

18 10 20 40

19 11 15 22

20 11 23 33

21 17 21 30

22 34 28 36

23 25 31 39

24 28 35 49

25 20 35 45

 



VII 
 

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare Cellular Automata 3 test 1

1 149 12 12

2 36 68 68

3 13 28 30

4 6 20 23

5 3 20 20

6 0 23 24

7 9 15 18

8 3 21 21

9 14 21 24

10 16 13 17

11 13 14 15

12 13 22 26

13 9 25 31

14 385 23 25

15 25 184 192

16 13 35 56

17 21 19 26

18 15 26 41

19 14 17 32

20 17 25 35

21 28 24 30

22 25 29 40

23 19 23 30

24 20 27 39

25 29 28 41

År Krig startade Dynastier döda Provinser som bytt ägare Cellular Automata 3 test 2

1 138 9 9

2 48 71 71

3 18 39 39

4 7 26 27

5 9 24 25

6 6 28 30

7 15 23 25

8 20 14 18

9 14 20 24

10 16 17 20

11 11 18 24

12 14 27 35

13 8 25 28

14 345 28 31

15 28 194 205

16 19 39 54

17 22 18 30

18 23 23 35

19 9 30 49

20 25 16 23

21 14 27 38

22 44 25 38

23 40 43 60

24 30 27 36

25 24 26 40

 


