
  
Institutionen för kommunikation och information 
Examensarbete i datalogi 30hp 
C-nivå 
Vårterminen 2008      

Generering av höjdkartor 
Och dess användbarhet   

Alexander Sällström            



  
Institutionen för kommunikation och information 
Examensarbete i datalogi 30hp 
C-nivå 
Vårterminen 2008 



  
Generering av höjdkartor 

Examensrapport inlämnad av Alexander Sällström till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för kommunikation och information. 
Arbetet har handletts av Mikael Thieme.  

2008.10.10 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen.  

Signerat: _______________________________________________       



  
Generering av höjdkartor  

Alexander Sällström   

Sammanfattning 
Implementering och analysering av existerande tekniker inom generering av 
höjdkartor (eng. Heightmap). Försök till att komplettera brister i dessa med en egen 
teknik. Samt jämföra dessa tekniker med verklig data från områden i USA. 
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1  Introduktion 
Världar och landskap är något som har funnits i spel från första början. Spel behöver 
ju oberoende av handling och spelelement utspela sig någonstans. Det finns många 
olika sätt att representera landskap. Olika tekniker passar olika bra till olika typer av 
spel. Förr i tiden var det vanligt i tvådimensionella spel att ha några enstaka bilder 
som representerar gräs, sand, sten och liknande och låta dessa upprepa sig själva. När 
dessa bilder ritades ut före avataren så såg det ut som att den befann sig utomhus. 

Allt eftersom tekniken utvecklats (mycket tack vare datorspel) så har spelen kunnat 
bli allt mer avancerade och mindre sparsamma med datorns kraft. Bilder likt det ovan 
nämnda kunde tillåtas vara mer detaljrika och framförallt fler i antalet. Spelen började 
så småningom utspela sig i tre dimensioner och fungerade i början på samma sätt. En 
avatar förflyttade sig fram på en platt yta med en utsmetad textur som då uppfattades 
som en terräng. Därifrån har allt bara blivit bättre och snyggare. Spelutvecklare 
kommer kanske aldrig bli helt nöjda, men dagens spel börjar se mycket 
verklighetstrogna ut i deras sätt att representera utomhusmiljöer. 

Värt att tänka på vid rendering av landskap är att det snabbt kan bli tungt för datorn 
att driva. För att få en snygg terräng krävs många polygoner, många polygoner tar 
lång tid att rendera. Vill man dessutom ha flera lager med texturer på landskapet så tar 
det ytterligare tid och minne. För att lösa sådana bör man nyttja avancerade algoritmer 
för att bestämma LOD (Level Of Detail) utefter hur pass stora områden av terräng 
spelaren ser (Gamasutra 2000). 

Oberoende av hur man löser problem med utritning (rendering) av landskap så måste 
dom skapas (genereras) på något vis. Även detta kan göras på olika vis och denna 
rapport skall gå igenom ett av dom; nämligen generering utifrån en höjdkarta. En 
höjdkarta är precis vad det låter som, en karta bestående av punkter vars olika värden 
representerar en höjd. 

I dagsläget är det mycket vanligt att använda höjdkartor i spel (Heightmap, 
Wikipedia). Exempelvis Battlefield 2 (2006) och Battlefield 2142 (2007) 
använder sig utav höjdkartor som blivit kompletterade med övrig data som krävs för 
specifika spelelement. Dom här två spelen väljer dock att spara sina höjdkartor i 
filformatet .RAW vilket gör dem mycket svåra att öppna, läsa av eller redigera. Detta 
filformatet innehåller nämligen ingen header och således går det inte att veta vad dess 
data representerar. Vet man att det är en bild så vet man ändå inte bredd, höjd, antal 
kanaler och liknande. Se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Detta är kartan Verdun till spelet Battlefield 2142. Detta är inte bara 
en vanlig höjdkarta men man kan tydligt se att den innehåller en.  

Denna rapport kommer att utvärdera existerande tekniker för att ta fram sådana 
höjdkartor. När några vanliga algoritmer blivit implementerade så kommer dessa att 
utvärderas med avseende på realism och användbarhet. För att kunna testa dessa krävs 
någon typ av enkel applikation som kan läsa in höjdkartor och med hjälp av dessa 
skapa vertexdata.  

Kapitel 2 tar upp bakgrunden till projektet samt beskriver de parametrar som styr dom 
olika algoritmerna. Kapitel 3 beskriver problemet varpå kapitel 4 tar upp de metoder 
som kommer att användas för att lösa problemet. Kapitel 5 tar upp framtagandet, 
användandet samt koden för de olika algoritmerna. Resultaten av de olika 
algoritmerna redovisas i kapitel 6. Kapitel 7 tar upp slutsatser kring resultaten och 
diskuterar kring vad för framtida arbeten som kan göras utifrån detta projekt. 
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2 Bakgrund 
Dom allra flesta moderna spel idag har utomhusmiljöer i någon mån. Vissa shooters 
kanske utspelas inomhus men dom flesta motorer som driver dessa spel har stöd för 
skapande av utomhusmiljö i någon form. I dessa fall är banorna oftast bara en 
gigantisk samling polygoner med olika färg, textur och material. Utomhusmiljöer är 
som vilken annan geometri som helst. För det är ju just vad landskap är; en samling 
vertexpunkter. Sådana banor kan dock vara oerhört svåra och tidskrävande att skapa 
och det krävs god kännedom om spelet och dess spelelement för att skapa något som 
kan användas.  

Ett bra exempel är HAMMER (HAMMER, Wikipedia, 2008) där man för att skapa 
terräng först måste skapa en kub, sedan ta bort kanterna så att bara ovansidan är kvar. 
Därefter får man bestämma antalet vertexpunkter på den ytan. Dessa vertexpunkter 
kan man sedan flytta i olika riktningar manuellt tills det ser tillfredställande ut. 
Därefter bestämmer man ett material på ytan. Detta material i sin tur bestämmer 
textur, ljud, shader etc. Den editorn används bland annat till FPS-spelet Half-Life 2 
(2004).  

Figur 2. Så här ser det ut i HAMMER editorn när man vill skapa terräng. Den 
gröna sfären med en gul pil visar vilken vertexpunkt som kommer påverkas. 
Vänster musknapp höjer vertexpunkten, höger sänker. Träd, stenar etc. är 
separata modeller.  
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Men med strategispel är det annorlunda. Där finns inte inomhusmiljöer utan terrängen 
är ett oerhört viktigt element i sådana spel. Dessa spel har också oftast verktyg som 
utvecklarna kan skapa sina banor i men där handlar det mest om att lägga till olika 
skript, byggnader, animerade objekt och liknande. Även här är terrängen givetvis ett 
stort plan med vertexpunkter som skiljer sig i höjd. Det är vanligt att terrängen sparas 
enskilt som en höjdkarta. Alternativt är banan sparad i ett eget format som endast 
utvecklarna, spelet och eventuella verktyg känner till, men i någon del av en sådan 
finns förmodligen en höjdkarta. Det vore ologiskt att lösa det på något annat vis i 
sådana spel. Att spara undan vertexkoordinater och register för i vilken ordning dessa 
skall ritas skulle ta onödig plats i jämförelse med en liten tvådimensionell bild. 
Dessutom kommer index att korrigeras under tiden om man har LOD-algoritmer.  

Figur 3. Här syns tydligt det stora plan som senare kommer att se ut som en 
terräng i World Builder. Så här ser det ut allra först när man valt att börja på en 
ny bana. Detta verktyg används bland annat till att skapa banor till strategispelet 
Company Of Heroes (2006).  
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Figur 4. Samma editor som i figur 3. Editorns verktyg för att ändra i terrängen 
heter till och med Heightmap Editor och fungerar ungefär som den i 
HAMMER. Höjdkartan sparas inte separat men det är tydligt att den finns i 
formatet någonstans. 

I Samma editor går det även att importera höjdkartor fast det verkar finnas vissa 
begränsningar i hur höga dessa kan bli. Vill man ha olika textur på marken så blir man 
tvungen att ordna detta manuellt. Nedan finns ett exempel på hur editorn representerar 
en höjdkarta skapad av tekniken RidgedMultifractal som beskrivs senare i denna 
rapport. 
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Figur 5. Det går även att importera höjdkartor in i editorn. Här är en höjdkarta 
skapad av tekniken RidgedMultifractal . 

Givetvis finns det fler genres än bara FPS och RTS som använder sig utav terränger. 
Och det spelar egentligen ingen roll hur spelen väljer att komplettera en höjdkarta. 
Huvudsaken är att en höjdkarta är grundläggande och lätt att skapa. Denna rapporten 
är gjord för att se på vilka olika sätt sådana kan skapas och jämföra resultaten. 

2.1 Fördelar med höjdkartor 
Användningsområdet är ganska enkelt att förstå. Skulle man åka över jorden med ett 
flygplan och ta en kort rätt ned så kan man urskilja höjdskillnader eftersom färgen blir 
mörkar ju längre ifrån den är. Och det är precis så en höjdkarta fungerar, det är inte 
svårare än så. En höjdkarta är en bild i gråskala (alla värden: R, G, B har samma 
värde) och desto ljusare pixel desto högre upp i landskapet befinner den sig. 

När man har en höjdkarta på exempelvis 200x200pixlar så kommer det att skapa ett 
landskap med 200x200vertexpunkter. Detta kan man givetvis modifiera som man vill 
och ett stort landskap kan skapas ur en relativt liten bild givet en viss skala. Själva 
inläsningen av en höjdkarta är inget svårt rent tekniskt men hur detta görs hör inte 
arbetet till. 

Denna teknik är viktig att utforska främst eftersom den i spel skulle spara utrymme. 
Har man bara bilden så får applikationen själv skapa landskapet. Det är också viktigt 
att skapandet av höjdkartor inte sker under slumpmässiga förhållanden. Samma 
parametrar skall ge samma resultat varje gång man genererar en bild. Man skall kunna 
härleda på vilket vis dom olika parametrarna påverkar resultatet. Om landskapen vore 
helt slumpmässigt genererade så skulle detta medföra problem i spel som spelas 
online. Det skulle inte fungera om alla spelade samma spel fast på olika världar. 
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2.2 Nackdelar med Höjdkartor 
Ett problem är att landskapen skapade på detta vis inte kommer att kunna innehålla 
grottor eller liknande avvikande formationer (efter som dessa inte kan ses uppifrån). 
Vill man ha med sådant i sin värld blir man tvungen att lägga till ett lager uppe på 
pixeldatan och då är det inte längre en höjdkarta. Tillexempel skulle man kunna lägga 
till information i alpha-kanalen om filformatet stödjer detta. Detsamma gäller spel 
som vill spara undan information om byggnader, skatter, uppdrag eller liknande i sin 
bana. Denna rapporten kommer dock bara att utforska möjligheterna i generering  och 
användning av höjddatan. 

En annan nackdel är att landskap som blir skapade utifrån pixeldatan i en bild har 
storleksbegränsningar. I och med att ett färgvärde sträcker sig mellan 0 och 255 så ger 
en svartvit bild som högst en top på 255. Ett sätt att komma runt detta skulle kunna 
vara att använda sig av alla tre färgerna för att bestämma höjd. I sådana fall skulle 
värdena kunna sträcka sig mellan 0 och 765. En sådan höjdkarta skulle dock vara svår 
att analysera för ett mänskligt öga och är direkt olämplig för detta arbetet.  

Om genereringen av höjddatan är allt för komplicerad så finns det risk för att detta tar 
längre tid än vad en inläsning av ett sparat landskap skulle ta. Detta beror på klientens 
dator. Avancerade algoritmer tar längre tid än simpla. Men höjdkartor kommer i varje 
fall alltid att spara fysisk plats på klientens hårddisk.  

När man väl har en höjdkarta så finns det många problem rörande inläsning, 
konvertering samt utritning av landskapet men detta är inte något som denna rapport 
kommer att ta upp. 

2.3 Metoder för att ta fram höjdkartor 
Flygfoto / satelitfoto: Det är möjligt att flyga över; alternativt låta en sattelit sikta in 
sig på ett landskap och ta foton. Dessa foton skulle då bli mörkare på de djupare 
delarna av landskapapet och ljusare på de högre höjderna. Vanliga foton skulle dock 
bli påverkade av ljusförhållanden och andra världsliga förhållanden och inte alltid ge 
ett korrekt resultat 

Det vore bättre att ta fotona med hjälp av IR-kameror som på ett korrekt sätt mäter hur 
långt ljuset går innan det studsar tillbaka, med andra ord landskapets höjdskillnader. 
Denna tekniken skulle dock bli påverkad vegetation, is och vattenmassor. 

Att ta egna foton kan vara svårt, det säger ju sig självt, har man ändå möjligheten att 
göra detta så är väll det bra. Denna rapporten går dock ut på att testa andra lösningar 
än dom uppenbara. 

Slumpmässigt skapande: Skapa funktioner som beroende på en slumptalsgenerator 
samt en strikt algoritm skapar antingen höjdkartor eller hela landskap. Detta skulle 
kunna uppskattas av vissa spel då det inte behövs några externa verktyg för att skapa 
världar.  

Det tydliga problemet med denna teknik är att olika landskap skulle skapas varje gång 
algoritmen körs. Något som säkert skulle vara godtagbart i vissa applikationer, men 
inte i detta arbetet. Det problemet kan man lösa genom att låta användare skriva in ett 
sk. frö (eng. seed ) som slumpmetoden använder sig utav. Samma seed skulle i 
sådana fall alltid ge samma resultat. Denna metoden kommer dock alltid lida av 
oförutsägbarhet. 
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Slumpmässigt skapande med parametrar: Ett sätt att förbättra slumpmässigt 
skapande skulle kunna vara att skriva kod som producerar mycket exakta bergstoppar, 
bäckar och liknande beroende på olika värden. Dessa algoritmer skulle kunna ha 
mycket exakta parametrar exempelvis: "antal_berg", "finns_vatten" etc. 

Procedurellt skapande: Fungerar till vis del som slumpmässigt skapande fast samma 
input skall alltid ge samma input. Algoritmer används som är svåra att härleda för det 
mänskliga ögat men som alltid ger samma resultat för samma input. 

För att få fram dessa algoritmer erfordras en hel del efterforskning. Förslagsvis bör 
forskning kring shaderprogrammering genomföras eftersom det finns mycket att 
hämta därifrån. Bildbehandlingsprogram såsom Adobe Photoshop har en del häftiga 
effekter som kan användas för att ge bilder igenkännbara egenskaper. Däribland 
cloud -effekten som på något vis procedurellt genererar ett molnmönster på bilden. 

Det är denna typen av algoritmer som är av intresse i detta projektet. 

Fördelarna med denna teknik är gynnsamma för spelutvecklare eftersom ett landskap 
som ser bra ut kan återskapas på olika plattformar så länge som man kommer i håg 
värdet på de parametrarna som algoritmen kräver. 

Nackdelen är som sagt att resultatet kan vara svåra att härleda; vilket värde skulle man 
ha på vilken parameter för att det skulle bli fler kullar i landskapet exempelvis. 

2.3.1 Exempel på flygfoto / satelitfoto 

Om man tar hjälp av någon form av lantmäteribyrå såsom svenska Lantmäteriet 
eller som i detta fallet amerikanska GISusers (GISusers.com, 2008) så kan man få 
tag på noggranna mätdata från jorden. Dessa mätdata används kanske framförallt av 
kartskrivare och byggarbetare av olika slag men den duger gott åt 
landskapsgenerering också, om man bara vet hur den skall användas. 

I följande exempel har ett särskilt program 3Dem (2008) använts för att läsa Digital 
Elevation Model (DEM)-data som representerar höjddata från olika regioner i 
Amerika. Datan som har använts här är skapad av U.S. Geological Survey (USGS) 
(2008) och den har laddats ned från WebGIS (2008) servrar. Med detta program kan 
man välja att spara undan en liten del av landskapet som en mycket detaljrik samling 
höjddata i en .bin-fil eller så kan man spara hela landskapet som en svartvit bild om 
man hellre önskar det. Det sistnämnda alternativet är givetvis smidigare men saknar 
tyvärr precision. 

Vill man ha helt realistiska landskap så finns det inget bättre än att skapa dem från 
den riktiga världen. Här är några exempel. 
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Figur 6. Höjdkarta av Borax Lake  Harney  Oregon. 

 

Figur 7. 3D-rendering av Borax Lake  Harney  Oregon. 
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Figur 8. Höjdkarta av C Canyon  Utah. 

 

Figur 9. 3D-rendering av C Canyon  Utah.  
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Figur 10. Höjdkarta av Cannibal Mountain  Oregon. 

 

Figur 11. 3D-rendering av Cannibal Mountain  Oregon.  
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Figur 12. Höjdkarta av Elk Lake  Oregon. 

 

Figur 13. 3D-rendering av Elk Lake  Oregon. 
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Figur 14. Gothenburg  Lincoln  Nebraska. 
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Figur 15. 3D-rendering av Gothenburg  Lincoln  Nebraska.   

 

Figur 16. Något skalad höjdkarta av Hawaii. 
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Figur 17. 3D-rendering av Hawaii.  
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Figur 18. Höjdkarta av Chocolat Drop  San Juan  Utah. 

 

Figur 19. 3D-rendering av Chocolat Drop  San Juan  Utah. 
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2.3.2 Algoritmer för procedurellt skapande 

Det finns många olika algoritmer som man kan använda för att procedurellt skapa 
höjdkartor. Denna rapporten kommer ta upp fBm, RidgedMultifractal och Voronoi. 
Det är viktigt att understryka att dessa algoritmers uppbyggnad kan variera mellan 
testplattformar och användningsområde. Nedan kommer en kort förklaring av 
respektive algoritm, resultaten kan ses under kapitel 6 : Resultat. Men först en kort 
förklaring av fraktaler. 

2.3.2.1 Grundläggande förklaring av fraktaler 

Att en algoritm är en fraktal innebär i detta avseendet att den är repetitiv och att 
samma värde kan ses oavsett hur mycket man zoomar in på resultatet (Fractal, 
Wikipedia, 2008). 

Ebert, et al (2003, s. 426) förklarar fraktaler på följande vis: They are a potent 
language of form for shapes and phenomena common in nature. och Fractal 
geometry can map seemingly chaotic complexity into the terse, deterministic idiom of 
mathematics simple equations that efficiently encapsulate lots of complexity.  
Dom menar också att fraktaler och datorgrafik växte upp tillsammans helt enkelt för 
att fraktaler är för komplicerade för vanliga människor att studera och skapa utan 
hjälp av datorer.  

2.3.2.2 Grundläggande förklaring av Noise 

För att tillfullo förstå övriga algoritmer så är det viktigt att känna till hur funktionen 
Noise() fungerar. Alla algoritmer använder sig nämligen utav denna funktionen i 
någon utsträckning för att kunna ge ett slumpmässigt intryck. 

Noise() är en såkallad pseudo-slumptalsgenerator. De tal den genererar är svåra att 
härleda och ger ett brusigt (som namnet antyder) mönster. Detta brus kan se ut 
ungefär som myrornas krig om det skulle skrivas ut på en bild. Det är svårt för det 
mänskliga ögat att märka av skillnader i olika brus och detta ger ett slumpmässigt 
intryck. Men funktionen tar två variabler X och Y varpå den alltid genererar samma 
resultat för samma input. Resultatet är ett flyttal mellan 0 och 1. 

De algoritmer som använder sig utav Noise går igenom alla pixlar i bilden och skickar 
in dessas koordinater till Noise()-funktionen för att få ett till synes slumpmässigt 
resultat som sedan används på något sätt i algoritmen. 

Om man skulle använda funktionen för att försöka skapa ett landskap så skulle 
resultatet också bli taggigt och fult. Det finns ganska enkla tekniker för att få bort det 
oregelbundna bruset i resultatet dock. Genom att generera ett resultat som tar med 
intilliggande resultat i sina beräkningar så kan man jämna till värdet så att det inte 
skiljer sig allt för mycket. En sådan funktion kan heta SmoothNoise, SNoise, 
InterpolatedNoise eller vad man nu vill kalla det. Sådana funktioner används av mer 
komplicerade algoritmer men basen är alltså fortfarande Noise. 

Noise uppfanns av en viss Ken Perlin som i sitt arbete med filmen Tron för 
företagen Magi och Disney år 1980 försökte få perfekta modeller att se lite 
mindre perfekta ut. Hans teknik har sedan dess använts och modifierats ut efter behov 
inom arbete med grafik. Ken Perlin förtjänade ett Academy Award for technical 
achievement år 1997 för sin bedrift (Randi J Rost, 2006). 
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2.3.2.3 PerlinNoise 

PerlinNoise är en teknik skapad av Ken Perlin som han använt för att försöka härma 
naturliga fenomen genom att lägga ihop brus med olika frekvenser och styrkor. 
Grundidén var att använda sig utav någon slags Noise-algoritm för att få fram till 
synes slumpmässiga resultat och sedan mixtra med dessa för att skapa mönster som 
liknar allt ifrån marmor till trä. (Intel, 2003) 

Algoritmen kan användas till många olika fräcka shaders eller för att skapa 
procedurellt genererade texturer som ser ut som trä, marmor eller liknande. Men för 
att kunna göra det så måste resultatet efterbehandlas. Hur detta görs är upp till 
artisten/användaren. Algoritmen i sig självt duger alltså inte till att skapa landskap , 
såvida man inte mjukar till resultatet ordentligt 

Men resultatet som algoritmen ger kan i många fall vara lämpligare att använda än 
bara Noise. Skillnaden mellan pixlarna är nämligen mjukare än de som produceras av 
Noise och det finns aldrig några direkta avbrott i mönstret. 

2.3.2.3.1 Parametrar för PerlinNoise 

Frequency: Högre värde zoomar ut skulle man kunna säga. 

Amplitude: Styr algoritmens maximala styrka. Alltså ger högre värde en ljusare bild. 

Persistance: Styr avståndet mellan höga och låga värden. 

Octaves: Styr antalet gånger algoritmen skall samplas.  

2.3.2.4 fBm ( fractional Brownian motion ). 

För den som är intresserad av hur denna algoritmen ser ut matematiskt då finns 
information på Wikipedia (fBm, Wikipedia, 2008). Detta är ett lysande exempel på 
hur svårt det kan vara att söka reda på information om sådana här algoritmer. Den 
implementation som används i detta arbete härstammar dock i från uppgifter inom 
shaderprogrammering. 

Så den enkla förklaringen är att denna algoritmen använder sig utav Noise()-
funktionen som är beskriven ovan och samplar den ett antal gånger för att ge mer 
detalj i bruset. Som namnet antyder så är denna algoritmen en fraktal (se kapitel 
2.3.2.1).  

Enligt Ebert et al (2003, s. 438) är denna algoritmen så nära som man kan komma 
homogen och isotropisk vilket betyder lika dan överallt och lika dan i alla 
riktningar .  

2.3.2.4.1 Parametrar för fBm 

Octaves: Styr antalet gånger algoritmen skall samplas (antalet nivåer i fraktalen) 

Lacunarity: Styr hur pass mycket varje ny nivå skall öka (dubblering är vanligt 
förekommande). Om resultatet blir tätt så är denna parametern låg, som en höjdkarta 
kan man se att lägre värde zoomar in på landskapet. 

Gain: Styr hur mycket högre varje ny nivå blir. Lägre värden ger i regel ett mörkare 
resultat. Men detta beror givitvis på hur många nivåer fraktalet får, alltså hur hög 
parametern Gain är. 
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2.3.2.5 RidgedMultifractal 

Detta är (i varje fall i teorin) en mycket lämplig algoritm att använda sig utav vid 
skapande av tredimensionella terränger. Dess utmärkande drag är att den ger tydliga 
bergskanter. 

2.3.2.5.1 Parametrar för RidgedMultifractal 

Octaves: Styr antalet gånger algoritmen skall samplas. 

Lacunarity: Styr hur pass mycket varje ny nivå skall öka (dubblering är vanligt 
förekommande). Om resultatet blir tätt så är denna parametern låg. I den här 
algoritmen så påverkar denna parametern slutresultatet mycket. Den bör hållas låg för 
att förhindra att resultatet skjuter i höjden och blir långt högre än 255. 

Gain: Styr hur mycket högre varje ny nivå blir. Lägre värden ger i regel ett mörkare 
resultat. Men detta beror givitvis på hur många nivåer fraktalet får, alltså hur hög 
parametern Gain är. 

H: Styr fraktalens dimensioner i de grövsta områdena. 

Sharpness: Styr hur pass skarpa bergskanterna skall bli. Ett lågt värde på denna 
parametern ger färre avstickare och således ett plattare landskap. 

Threshold: Styr detaljrikedomen i resultatet med början på de högsta värdena och 
förlorar kraft under tiden. Alltså ett värde av 2 skulle ge ökad detaljrikedom högst upp 
på bergen och inte korrigera något lägre ner. Ett värde av 100 skulle ge ökad 
detaljrikedom över hela terrängen.         

2.3.2.6 Voronoi 

Voronoi är en algoritm som är uppkallad efter Georgy Voronoi. Den går i sin grund ut 
på att dela in ett plan i flera celler. Dessa celler skapas beroende av ett antal 
slumpmässigt framtagna punkter. I detta arbetet är dessa punkter inte slumpmässiga 
utan i själva verket framtagna med hjälp av Noise-funktionen som finns beskriven 
tidigare i detta kapitel. 

För en avancerad beskrivning av algoritmen ur ett matematiskt perspektiv 
rekommenderar så finns även denna algoritmen på Wikipedia (Voronoi, Wikipedia, 
2008). Men i detta arbete har även denna algoritm hämtats från tekniker som används 
inom shaderprogrammering. 

Algoritmen ger en struktur som kan liknad vid hudceller, blodkroppar eller liknande, i 
detta fallet blir landskap skapade efter denna algoritmen mycket kulliga . Mer om 
detta i resultat-kapitlet. 

2.3.2.6.1 Parametrar för Voronoi 

Frequency: Högre värden på denna parameter zoomar ut resultatet. 

Jitter: Styr algoritmens styrka. Högre värden ger ljusare resultat. 

DesiredResult: I algoritmen beräknas två värden: F1 och F2. Denna parametern 
bestämmer vilken/vilka som man är intresserad utav. 
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3 Problem 
Innan beslut togs om vad detta arbetet skulle handla om så fanns planer på att 
konstruera ett bibliotek av något slag.  Biblioteket skulle tas fram för att underlätta för 
programmerare att utveckla spel i C# XNA. Syftet med biblioteket skulle i sådana fall 
vara att underlätta något element som är fundamentalt i datorspel. Exempelvis 
framtagandet utav landskap. Med ett sådant bibliotek kunde nya spel som använder 
sig utav landskap kunna skapas snabbare eller i varje fall med lite mindre arbete. Ett 
sådant arbete skulle dock ge för lite material att sammanfatta i en rapport av denna 
storlek. 

Istället för att forska och göra upp en problemformulering kring framtagandet av ett 
bibliotek så hamnade istället fokus på landskapsgenerering, eller mer specifikt 
generering utav heightmaps. Syftet med detta arbetet blev således att forska kring hur 
man kan skapa höjdkartor och använda dessa för att skapa geometri i 3D (landskap).  

Arbetet kommer att ta upp olika tekniker/algoritmer för att skapa höjdkartor och det 
som är intressant att få fram är huruvida dessa tekniker räcker eller om dom måste 
kompletteras på något vis. Går det att komma ifrån användandet av externa verktyg 
helt och hållet med någon teknik eller är teknikerna helt enkelt otillräckliga? 

Diverse färdiga svartvita bilder föreställande landskap sett uppifrån kommer också 
användas. Framtagandet av dessa bilder kräver dock inga delmål eller metoder 
eftersom dom är färdiga från början. Bilder tagna med hjälp av satelliter eller flygplan 
har blivit tagna direkt från Internet och är alltså inte tagna av mig själv. Sådana bilder 
används mest som måttstockar för att se hur den riktiga världen ser ut, om man nu vill 
ha en algoritm som är realistisk. 

3.1 Delmål 1: Utveckling av algoritmer 
I detta delmål tas algoritmer fram. Algoritmer som skall användas för att skapa 
procedurellt genererad data. Den data som algoritmerna ger skall användas till att 
skapa höjdkartor. Höjdkartorna i sin tur skall användas för att skapa geometri i 3D 
(landskap). 

Vissa egenskaper måste algoritmerna dock ha: dom får inte vara helt slumpmässig och 
dom skall helst ha någon eller några parametrar som kan styra resultaten. Dom måste 
inte ge ett värde inom en viss värdemängd dock, har man funktionens maximum 
respektive minimum värden så kan man modifiera resultatet som man bäst vill. 

Att skapa en geometri utifrån en gråskalig bild är inget svårt om man har en 
fungerande testplattform. Men att få geometrin till att faktiskt se ut som ett landskap 
kan visa sig bli desto svårare. 

3.2 Delmål 2: Utveckla tydlig och återanvändbar kod 
Allt eftersom att algoritmer börjar bli färdiga så kommer sannolikt nya att testas. Då 
är det lämpligt att ha en sådan design på koden att den enkelt kan utökas med stöd för 
dessa nya algoritmer. Detta går hand i hand med det underliggande tänket att utveckla 
ett bibliotek.  

Om detta arbetet skulle resultera i ett bibliotek för spelutvecklare som ger dem 
möjligheter att skapa heightmaps och landskap, så vore det önskvärt om dessa 
utvecklare kunde lägga till egna algoritmer som bättre passar deras behov. 
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Eftersom man inte behöver utveckla ett bibliotek för att utveckla heightmaps, och 
eftersom det inte är vad arbetet går ut på så kommer det inte heller vara fokus i denna 
rapport. Men det är ändå nödvändigt att ta upp eftersom det hjälper andra som vill 
utveckla detta arbetet. 

Detta delmål kommer löpa parallellt med delmål 1 eftersom det ligger till grund för 
och underlättar all utveckling av algoritmer. Eftersom implementation är den ända 
möjliga metoden för framtagandet av ett bibliotek och eftersom det inte är fokus i 
detta arbetet så behöver det inte tas upp i nästa kapitel. Mer om hur detta 
implementerats beskrivs i kapitel 5.2. 

3.3 Delmål 3: Utvärdering samt laboration 
När algoritmerna är färdiga kommer fokus ligga på att ta fram lämpliga 
kombinationer av de variabler som teknikerna använder sig utav. När teknikerna 
sedan producerar tillräckligt bra resultat kommer dessa sparas och jämföras i 
rapporten. Resultaten från teknikerna kommer att jämföras med avseende på realism 
och användbarhet. 

Därefter kommer försök att ske i att ta fram en egen teknik som använder det bästa 
från tidigare tekniker och kombinerar på ett sätt som genererar en bättre lösning. 
Troligt är att plattformen samt algoritm-koden behöver formas om en aning så att 
metoder såsom addition, subtraktion, multiplikation, medelsnitt etc. av tekniker stöds. 

Det kan visa sig att den teknik som ger bäst resultat också är den som tar längst tid att 
skapa. I sådana fall skall detta också tas med i rapporten men det är inte viktigt för 
detta arbete att ta fram så snabba tekniker som möjligt. 

Resultaten kommer att analyseras utifrån följande två parametrar: 

1. Flexibilitet/användarvänlighet: Med detta menas hur pass väl man kan 
härleda skillnader i resultaten beroende på ändringar av parametrar. För att 
kunna göra en sådan bedömning presenteras ett antal resultat i mindre skala 
där parametrarna skiljer sig för varje. 

2. Visuellt resultat: Detta är ändå det viktigaste. Eftersom detta arbetet inte går 
ut på att optimera algoritmer utan endast se om de fungerar. Ser resultatet ut 
som en terräng eller inte? För att kunna göra en sådan bedömning får man gå 
tillbaka och kolla på de bilder från geografiska områden i USA som 
presenterats i bakgrundskapitlet. Eftersom inte hela jorden yta kan presenteras 
i denna rapport får läsaren göra en egen bedömning utefter tillgängligt 
material. Men det är alltid svårt att bedöma visuella resultat, för skönhet ligger 
i trots allt i betraktarens ögon. 
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4 Metod 

4.1 Möjliga metoder för Delmål 1: Utveckling av algoritmer 
För att ta fram information och skapa algoritmer som kan användas till att skapa 
procedurellt genererad data så finns det några olika metoder. 

Litteratur analys: Genom att läsa rapporter och andra arbeten som rör ämnet så kan 
man få idéer till hur tekniker skulle kunna konstrueras. Mycket arbete har gjorts inom 
matematik och fysik som inte egentligen har med terränggenerering att göra. Är man 
smart och duktig på matte så skulle man kunna konstruera tekniker utav det mesta. 

Den här metoden är bra att använda sig utav om det finns mycket information att 
hämta. Det svåra blir att sålla bland all information för att få fram sådant av relevans. 
Även om intelligenta människor har skrivit avancerade  

Intervju: Intervjuer med spelföretag skulle kunna ge information om företagets 
beprövade tekniker. Förslag om vilka tekniker och vilka parametervärden som ger 
bäst resultat bör man kunna få genom att fråga kompetenta och erfarna människor 
inom detta yrket.  

Vill man ägna sig mer åt egna studier och tester vill man kanske inte ha färdiga 
tekniker utan bara information om vad ens tekniker bör innehålla. I sådana fall kan 
man intervjua forskare, naturvetare, geologer eller liknande yrkesmänniskor med 
kunskap inom området. Dessa personer skulle kunna ge professionell hjälp om hur 
landskap och berg utvecklas på riktigt.   

Men oberoende av vad för information man lyckas få ut av intervjuer så måste den 
ändå testas. 

Implementation: Genom att implementera en arkitektur som skapar höjdkartor med 
hjälp av godtyckliga funktioner blir det lätt att pröva sig fram med egna tekniker. Som 
utvecklare får man då mer frihet att testa tekniker och ändra dess struktur efter eget 
tycke. Resultaten som ges kan jämföras med resultaten från andra applikationer om 
sådana finns. Även om det i detta fallet finns få applikationer vars uppgifter är att 
skapa höjdkartor så finns det några som använder sig utav algoritmer för att skapa 
geometri procedurellt. 

4.1.1 Val av metod för delmål 1 

För att få fram information om algoritmer har litteraturanalys valts som metod i detta 
steg tillsammans med implementation. Lämpliga algoritmer går det att hitta 
information om på många olika ställen på Internet. Det svåra har varit att tolka och 
översätta informationen till körbar kod. Den litteratur som blivit studerad har i detta 
fall varit information på Internet om diverse algoritmer som har blivit använda för 
detta ändamål i någon mån redan. 

Men även implementation kommer att användas. Anledningen till att implementation 
blev tvungen att komplettera arbetet med detta delmål var främst för att algoritmerna 
skulle kunna testas. För även om man har teoretisk information om algoritmerna så 
vill man ju testa dom för att få fram resultat.  

Litteraturanalys används således för att ta fram olika tekniker och implementationen 
används för att köra teknikerna så att resultat kan tas fram. Resultaten i detta fallet blir 
då svartvita bilder som i sin tur används för att skapa en geometri i 3D (landskap).  
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4.2 Möjliga metoder för Delmål 3: Utvärdering samt laboration 
Det finns inte särskilt många olika sätt att genomföra detta steg. När framtagandet av 
höjdkartor med hjälp av olikla algoritmer lyckats så behöver resultatet testas. Och då 
hänger mycket av ansvaret på den applikation som blivit vald för ändamålet.  

Om applikationen inte bara skapar vertexpunkter och ritar ut dessa utan kompletterar 
med diverse shaders eller liknande så kan det missgynna testresultaten även om 
terrängen ser grafiskt bra ut. I detta arbetet har använt sig utav en testplattform som 
ritar ut terrängen som den är fast med fyra olika texturer som ger ett någorlunda 
realistiskt visuellt intryck. Terrängen kommer att ha en bergstextur på dom högsta 
höjderna och olika grästexturer längre ned. 

Testerna kommer ske på enklaste sätt. Efter att en höjdkarta blivit skapad så ses 
reultatet i testplattformen och en bedömning ges utav mig med avseende på realism 
och användbarhet. Realism eftersom orealistiska landskap visserligen kan vara 
efterfrågade men begreppet är för brett eftersom vad som helst kan ses som ett 
orealistiskt landskap. Det är lättare att se huruvida resultatet skulle kunna hittas 
någonstans i världen. För att kunna bedömma realismen i ett resultat har några riktiga 
bilder från geografiska områden i USA presenterats i bakgrundskapitlet. Genom att se 
på ett resultat och sedan se på de verkliga områdena kan man snabbt konstatera om 
resultatet är realistiskt eller inte. 
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5 Genomförande 

5.1 Kort om shaders 
Shaders används för att ändra utseendet på ett objekt utan att för den delen ändra på 
objektet. Den har en vertexshader som går igenom alla vertexpunkter på ett objekt och 
ändrar dessa efter behov. Därefter skickar den vidare denna ändrade information till 
en pixelshader som utför beräkningar för att ändra färg etc. (Sebastian ST-Laurent, 
2004) 

På detta vis är det alltså möjligt att ha ett platt tråkigt objekt och med rätt shader få 
denna till att se ut som en fin terräng. Detta arbetet kommer dock inte använda mig 
utav shaders i den meningen utan kommer att skapa en textur och iterera igenom alla 
pixlar i den. X- och Z-koordinaterna fås då automatiskt och skickas in i funktionerna 
som i sin tur returnerar det värde som tilldelas saknade koordinaten Y. 

5.2 Att ta fram algoritmer 
Det som blivit gjort i detta arbetet har varit att studera kända algoritmer som normalt 
används inom shaderprogrammering och översatt dessa till C#-kod. Gemensamt för 
alla algoritmer är att dom använder en koordinat (x, y) för att returnera ett värde. 
Detta värde kan man välja att använda till vad man vill, i mitt fall till koordinaten y. 
Många funktioner tar dessutom övriga parametrar som påverkar resultatet. Alla 
algoritmer som tas upp i detta arbete använder sig utav noise i någon utsträckning för 
att få resultatet till att se oregelbundet ut. 

Det största problem och samtidigt det som är viktigast för detta arbete var att ta fram 
teknikerna. Problemet är att det inte finns någon universell sanning om exakt hur 
dessa skall implementeras. Matematiska formler finns för de flesta men 
användningsområdena så många och olika att man blir tvungen till att improvisera en 
del. Det är förövrigt ganska krångligt att översätta från komplicerad matte till kod. 

Basen för alla tekniker är som sagt Noise. Denna funktion bör vara lätt att konstruera 
eftersom det inte finns någon bestämd definition för hur Noise()-koden skall vara 
konstruerad. Sålänge algoritmen ger samma resultat för samma input och att resultatet 
sträcker sig mellan [0..1] och ser ut som brus så är det Noise.  
Nu kan det dock vara så att olika applikationer har olika implementationer av Noise 
och det är inte säkert att den Noise som tagits fram i detta arbetet är helt korrekt. Men 
i slutänden är det inte viktigt att resultat kan reproduceras i valfri applikation utan att 
det kan reproduceras i samma applikation. 

5.3 Att använda algoritmer 
Eftersom en heightmap är som tidigare beskrivet en samling värden vars syfte är att 
tolkas som höjder i ett landskap. Det enklaste sättet att hantera en heightmap är att 
spara dessa värden som färger i en bild. Så de algoritmer som detta arbetet tar upp 
måste alltså generera färger eller värden som kan konverteras till färger. 

Algoritmerna i detta arbetet är konstruerade på ett sådant vis att dom för en given 
punkt i bilden ger ett flyttal. Detta flyttal används sedan till alla tre färgkanalerna i en 
färg och sparas som en bild. 
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För att ta fram en heightmap behöver man alltså specificera storleken på bilden och 
för varje pixel anropa den algoritm som önskas med hjälp av två loopar (en i x-led 
samt en i y-led). 

Värt att understryka är att de flyttal som ges av algoritmerna modifieras för att kunna 
få plats inom begränsningarna i en färg, alltså ett heltal mellan [0, 255]. 

Nedan visas koden för de olika algoritmerna för den som vill fördjupa sig, men det är 
inte nödvändigt att förstå hur de fungerar. 

5.3.1 Koden för Noise 
public static double Noise(double x, double y) 
{ 
  int n = ( (int)x + ((int)y * 57) ); 
      n = ((n << 13) ^ n);  

  double WIERD = (((n * (n * n * 60493 + 19990303) + 1376312589)  
                   & 0x7fffffff) / 1073741824.0);  

  double RESULT = (1.0 - WIERD);             
   
  if (RESULT < 0.0) 
    RESULT = 0.0; 
  else if (RESULT > 1.0) 
    RESULT = 1.0; 
  return RESULT; 
} 

5.3.2 Koden för PerlinNoise 
public static double PerlinNoise(double x, double y,  
                                 double inFrequency, 
                                 double inAmplitude, 
                                 double inPersistance, 
                                 int inOctaves) 
{ 
  double Frequency = inFrequency; 
  double Amplitude = inAmplitude;             
  double RESULT = 0.0; 
   
  for (int i = 0; i < inOctaves; i++) 
  {                 
    RESULT += (SmoothNoise((float)(x * Frequency),  
               (float)(y * Frequency)) * Amplitude);  

    Frequency *= (Math.Pow(2, i) / 40.0);                 
    Amplitude *= (Math.Pow(inPersistance, (double)i));                 
  }  

  return RESULT; 
} 

5.3.3 Koden för fBm 
public static double fBm(double x, double y, int Octaves, 
                         float Lacunarity, float Gain) 
{ 
  double SUM = 0.0; 
  double amp = 1.0;  

  double xTemp = (double)x; 
  double yTemp = (double)y;  
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  for (int i = 0; i < Octaves; i++) 
  { 
    SUM += amp * InterpolatedNoise((float)xTemp, (float)yTemp); 
    amp *= Gain;                 
    xTemp *= Lacunarity; 
    yTemp *= Lacunarity;                 
  }  

  return SUM; 
} 

5.3.4 Koden för Voronoi 
public static float Voronoi(double x, double y, float inFrekvens, 
                            float inJitter, 
                            DesiredResult inDesiredResult) 
{ 
  float X = (float)(Math.Floor((x * inFrekvens)) + 0.5); 
  float Y = (float)(Math.Floor((y * inFrekvens)) + 0.5); 
  Vector3 ThisCell = new Vector3(X, Y, 0.0f);  

  Vector3 CurrentPoint = new Vector3((float)(x * inFrekvens), 
                                     (float)(y * inFrekvens), 0.0f);  

  double f1 = 1000.0; 
  double f2 = 1000.0; 
   
  for (int i = -4; i <= 4; i++) 
  { 
    for (int j = -4; j <= 4; j++) 
    { 
      Vector3 TestCell = (ThisCell + new Vector3((float)i,  
                                                 (float)j, 0.0f));  

      float JitterNoise = (float)(inJitter *  
            InterpolatedNoise(TestCell.X, TestCell.Y) - 0.5f));  

      Vector3 Pos = TestCell + new Vector3(JitterNoise, JitterNoise, 
                                           JitterNoise); 
                     
      Vector3 Offset = (Pos - CurrentPoint);                                        
      double Distance = (double)(Vector3.Dot(Offset, Offset)); 
                                         
      if (Distance < f1) 
      { 
        f1 = Distance;                         
      } 
      else if (Distance < f2) 
      { 
        f2 += Distance; 
      } 
    } 
  }  

  f1 = Math.Sqrt(f1); 
  f2 = Math.Sqrt(f2); 
                         
  float RESULT = 0.0f; 
  switch (inDesiredResult) 
  { 
    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.F1: 
      RESULT = (float)(f1); 
      break; 
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    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.F2: 
      RESULT = (float)(f2); 
      break; 
    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.F1xF2: 
      RESULT = (float)(f1 * f2); 
      break; 
    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.F2subF1: 
      RESULT = (float)(f2 - f1); 
      break; 
    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.F1subF2: 
      RESULT = (float)(f1 - f2); 
      break; 
    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.F1plusF2: 
      RESULT = (float)(f1 + f2); 
      break; 
    case TechniqueParameter_Voronoi.DesiredResult.MidValue: 
      RESULT = (float)((f1 + f2) / 2); 
      break; 
  }  

  RESULT = 1 - (RESULT / 256.0f);   

  return  RESULT; 

} 

5.3.5 Koden för RidgedMultiFractal 
public static double RidgedMultifractal(double x, double y,  
                                        double H, 
                                        double inLacunarity,  
                                        double inOctaves,  
                                        double inGain,  
                                        double inSharpness,  
                                        double inThreshold) 
{ 
  double result = 0.0; 
  double signal = 0.0; 
  double weight = 0.0; 
  double exponent = 0.0; 
                         
  Vector2 CurrentPos = new Vector2((float)x, (float)y); 
             
  for (int i = 0; i < inOctaves; i++) 
  { 
    if (i == 0) 
    { 
      //NOTERA: SmoothNoise, här kan andra varianter av Noise testas! 
      signal = SmoothNoise(CurrentPos.X, CurrentPos.Y);                     
       
      if (signal < 0.0) 
        signal = -signal;  

       signal = (inGain - signal); 
       signal = Math.Pow(signal, inSharpness); 
       result = signal; 
       weight = 1.0; 
     } 
     else 
     { 
       exponent = Math.Pow(inLacunarity, (-i * H)); 
       CurrentPos *= (float)inLacunarity; 
       weight = signal * inThreshold; 
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      weight = (double)MathHelper.Clamp((float)weight, 0.0f, 1.0f); 
      //NOTERA: SmoothNoise, här kan andra varianter av Noise testas! 
      signal = SmoothNoise(CurrentPos.X, CurrentPos.Y); 
      signal = Math.Abs(signal); 
      signal = (inGain - signal); 
      signal = Math.Pow(signal, inSharpness); 
      signal *= weight;  

      result += signal * exponent; 
    } 
  } 
  return result; 
} 

5.4 Känt problem med Noise 
Som tidigare sagt i kapitel 5.2 så använder alla algorimer sig utav Noise i någon 
utsträckning. Olika implementationer av Noise ger således olika resultat för alla andra 
algoritmer. 

Ett känt fel i detta arbetet är att SmoothNoise()-koden på sina ställen har ett felaktigt 
resultat eftersom bilinjär interpoliering ej används. Detta ger ett stjärnformat i stället 
för cirkulärt mönster. Detta kan bland annat ses i PerlinNoise och fBm s resultat se 
kapitel 6.3. Detta felet, eller denna varianten kanske man borde säga, ger dock ett 
bättre resultat för fBm och RidgedMultifractal eftersom höga skarpa bergstoppar blir 
tydligare. Se även figur 23. 

Sen kan det tilläggas att alla algoritmer kan korrigeras efter eget tycke. Minsta lilla 
ändring kan ge stora skillnader i resultat. Det viktigste är att

 

algoritmerna ger värden 
som kan användas till heightmaps inte hur detta görs. 

5.5 Att utveckla ett bibliotek 
Det enklaste sättet att nyttja algoritmerna för att skapa bilder skulle kunna se ut såhär:  

public void Create_F(int Width, int Height, ref Texture2D Tex)  
{  
  Color[] Pixels = new Color[Width*Height]; 
  for (int x = 0; x < Width; x++) 
  { 
    for (int y = 0; y < Height; y++) 
    { 
        //DETTA ÄR ALGORITMEN DÅ  

  float Value = 1 - (5.1242f * Math.PI) / (3.2145f * x * y);  

        Pixels[x + (y * Width)] = new Color((byte)Value,  
             (byte)Value, 
             (byte)Value); 
    }     
  } 
  T.SetData<Color>(Pixels); 

} 

Funktionen ovan fungerar givetvis och skulle räcka för detta arbetet. Men den har 
några brister: 

 

Algoritmen är hårdkodad vilket gör det omöjligt för en programmerare att 
ändra den. 
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Även om man inte vill att algoritmen skall gå att ändra så vill man ändå kunna 
styra den med hjälp av parametrar. 

 
Funktionen skriver sitt resultat till en textur. Det går alltså inte att nyttja 
algoritmens resultat till någonting annat.  

För att kunna styra algoritmens resultat är det lämpligt att ge den parametrar. 
Ovanstående funktion skulle då kunna se ut på följande vis:  

public void Create_F(int Width, int Height, float P1, float P2,  
   ref Texture2D Tex) 

{ 
... 

float Value = 1 - (P1 * Math.PI) / (P2 * x * y); 
... 
}   

Med ovanstående komplettering går det nu att styra algoritmen men den är fortfarande 
inte riktigt bra eftersom den tvunget sparas till en textur och kan således inte användas 
av andra algoritmer. 

Koden är konstruerad så att alla algoritmer finns publika och statiska i en fil, dom tar 
en texturkoordinat och returnerar ett flyttal. Dom returnerar alltid samma tal för 
samma texturkoordinat. Men ansvaret för att spara en algoritm ligger nu hos en annan 
funktion som anropar algoritmen för varje pixel i en bestämd dimension. 

Man skulle då kunna konstruera en texturskapande funktion för alla algoritmer där det 
ända som skiljer funktionerna åt är ett anrop till den specifika algoritmen. Det hade 
givetvis också fungerat men om utvecklare i framtiden skulle vilja lägga till 
algoritmer så skulle dom bli tvungna att konstruera egna funktioner för att nyttja sina 
algoritmer. 

Så för att göra användandet så smidigt som möjligt har mallar skapats för alla 
algoritmer. Den funktionen som skapar höjdkartor tar en sådan mall samt en bredd 
och en höjd för att generera texturer. För att det skall kunna vara möjligt måste alla 
mallar ha en funktion gemensamt, nämligen den funktion som tar reda på ett värde för 
en texturkoordinat. Med denna designen är det möjligt att dölja mina algoritmer samt 
funktionalitet för nyttjande av dessa medan framtida utvecklare kan skapa sina egna 
bäst dom vill. Nedan visas den design som blivit beskriven ovan i pseudokod. 

5.5.1 Exempel på algoritm  

public static double XplusY(int x, int y, double Scale)  
{  
  return ((x + y) * Scale); 

} 

5.5.2 Exempel på mall 
Om nu en funktion skall kunna generera höjdkartor utav vilken algoritm som helst 
med hjälp av en mall så måste denna funktionen veta vad den kan göra med en mall. 
Därför bör alla mallar implementera ett interface av något slag. Då kan den 
texturskapande funktionen ta ett interface istället för en specifik implementation av en 
mall. Ett interface garanterar nämligen att klass erbjuder vissa tjänster/metoder. Men 
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det går lika bra med en basklass egentligen och det är precis vad som blivit gjort i 
detta arbetet.  

5.5.2.1 Basklassen 
Nedan är delar av koden för basklassen. Det är bara GetValue()-funktionen som är 
intressant här. Det är bara den funktionen som den texturskapande funktionen behöver 
känna till.  

public abstract class TechniqueParameter 
{ 
      public bool mUseSmoothing = false;  

      public double GetValue(double x, double y) 
      { 
        return this.GetValue(x, y, mUseSmoothing); 
      }    

//Den här funktionen behöver alltså den 
//texturskapande funktionen känna till 
//och alla ärvda klasser implementera. 

      public abstract double GetValue(double x,  
   double y,  
   bool UseSmoothing); 

} 

5.5.2.2 Exempel på ärvd mall 
Denna mallen är till för att anropa algoritmen fBm. Notera att alla de parametrar som 
algoritmen behöver är publika medlemsvariabler i mallen. På så vis kan en användare 
ändra dessa parametrar i mallen och följa resultaten utan att behöva känna till 
algoritmen själv.  

public class TechniqueParameter_fBm : TechniqueParameter 
{  

  public int Octaves = 6; 
  public float Lacunarity = 0.3871902f; 
  public float Gain = 2.664121f;  

  public override double GetValue(double x, double y,  
                                  bool UseSmoothing) 
  { 
    double RESULT = 0.0;  

    if (UseSmoothing) 
    { 
      //Samla in algoritmens värden för intilligande koordinater 
      //Och returnera ett slags medeltal. 
    } 
    else 
    { 
      double NotSmooth = ShaderFunctions.fBm(x,  
                                             y,  
                                             Octaves,  
                                             Lacunarity,  
                                             Gain);  

      RESULT = NotSmooth; 
    } 
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    return RESULT;  

  } 
} 

5.5.3 Exempel på texturskapande funktion 

Den här funktionen behöver alltså bara veta hur stor texturen skall vara och sedan 
anropa den specifierade mallen för varje texturkoordinat. Bara en funktion behövs och 
den kommer fungera i all framtid för utvecklare som vill använda sig av min kod så 
länge som dom definerar egna mallar för deras egna algoritmer.  

public void GenerateHeightmap(int Width, inte Height,  
TechniqueParameter T) 

{ 
  ...  

  for (uint x = 0; x < Width; x++) 
  { 
    for (uint y = 0; y < Height; y++) 
    { 

      double TechniqueValue = T.GetValue(x, y); 

      //Gör om till gråskalig färg osv... 

    } 

  } 

  ... 

} 

5.6 Att skapa landskapen 
Landskapen skapas givet en viss bredd och djup. Höjder finns lagrade i en array. 

Det finns två sätt att fylla denna array. 

1. Skapa från en bild: Alla pixlar i bilden läses av, om inte den röda, gröna och 
blåa färgkomponenten är identiska så sparas medelvärdet av de tre färgvärdena 
som höjd. Detta för att möjligheten skall finnas att skapa landskap från färgade 
bilder om man så vill. I annat fall används de värde som samtliga 
färgkomponenter har, vilket är fallet om man använder sig utav en höjdkarta. 

2. Skapa från en teknik: I detta fallet så körs tekniken bredden multiplicerat 
med djupet antal gånger och resultaten sparas i höjd-array:en. Detta ger ett 
mycket mer precist resultat i och med att värdena som fås från tekniker är 
flyttal. 

Så man kan antingen skapa en höjdkarta med hjälp av en teknik och spara denna som 
en bild och sedan använda den bilden för att skapa sitt landskap. Eller så skapar man 
landskapet direkt ifrån en teknik. 

5.7 Utvecklingsverktyg 
Programmeringsspråket som använts är C# (uttalas C Sharp) och plattformen är 
Microsoft XNA. Programmerandet har skett i Microsoft Visual Studio 2005 
Professional Edition. 

Den dator som använts mest för kompilering och testning är som följer: 
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Processor: Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 4MB FSB1333. 

 
Minne: 2048MB DDR2 PC2-8500 1066MHz 5-5-5-15  

 
Grafikkort: Point of View GeForce 8800GTX EXO 600MHz GPU 768MB 
DDR3  

 
Operativsystem: Windows Vista Business (6.0, Build 6000) 64-bit 

 
DirectX version: 10   
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6 Resultat 
I det här kapitlet redovisas de resultat som erhållits efter att ha skapat algoritmer och 
med dessa skapat höjdkartor. Skärmdumpar från testplattformen som visar hur 
höjdkartan ser ut i realitet bifogas också. Detta kapitel är uppdelat runt algoritmerna 
eftersom det rör sig om flera stycken så går det inte att göra någon generalisering. 
Notera att förklaringen av dessa algoritmer finnes under bakgrundskapitlet. 

För varje genererad höjdkarta presenteras algoritmens parametervärden samt 
information om algoritmen såsom dimension, medelvärde, maximum värde, minimum 
värde samt hur lång tid den tog att skapa. 

Utöver det bästa resultatet (som presenteras som en stor bild) kommer även flera 
mindre resultat visas för att ge en uppfattning om hur algoritmens parametrar påverkar 
resultatet. Förhoppningsvis kommer något av alla resultat presentera ett någorlunda 
användbart resultat. För att kunna avgöra om resultatet är realistiskt behöver en 
återblick göras mot bakgrundskapitlet där höjdkartor från våran jord presenterats. 

Det är viktigt att ha i åtanke att landskapen som skapas utifrån en höjdkarta inte 
kommer att kunna innehålla högre värden än 255. Vill man ha högre värden så får 
man i sådana fall multiplicera det värdet som fås från bilden med en skalär. Vill man 
däremot vända på det och se till så att alla värden från algoritmen hamnar naturligt 
inom rätt värdemängd så blir det mer problem. I sådana fall blir man tvungen att testa 
algoritmen först för att ta reda på algoritmens maximum resp. minimum värden. 
Därefter kör man algoritmen igen, subtraherar med algoritmens minimum värde för 
att få det lägsta värdet att bli noll, sedan dividerar man detta med algoritmens 
maximum värde för att få det till att bli max ett. Därefter får man multiplicera det 
resultatet med 255. Detta skulle ge en bra höjdkarta men om man skapar ett landskap 
utifrån den så skulle det landskapet i sådana fall som mest kunna ha höjden 255. 

Skulle man skapa landskapen direkt från algoritmerna däremot så skulle landskapen 
kunna innehålla vilka värden som helst. Det är också det som har blivit gjort för att 
demonstrera resultaten nedan. Landskapen som renderas i 3D har sina värden direkt 
från algoritmen. Höjdkartan däremot har skalade värden mellan 0-255. Vilket i och 
för sig innebär att ett återskapande inte skulle ge exakt samma resultat, men det är inte 
heller viktigt för att påvisa resultaten. 

6.1 Noise 
Som sagt är Noise grunden till de flesta algoritmerna i någon mån. Funktionen ger ett 
tillsynes slumpmässigt brus och går ej att använda som den är om man vill skapa 
höjddata. Men för att illustrera detta argument så har det ändå blivit gjort. 
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Figur 20. Noise i sitt standardutförande. 

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 65,44. 

Maxvärde: 254,99. 

Minvärde: 0.0. 

Tid att skapa: 0.007sek.  
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Figur 21. Terrängen skapad av Noise. 
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6.2 Resultat från algoritmen PerlinNoise 
Denna algoritmen däremot har potential. Den kan användas till att skapa många olika 
effekter om den bearbetas. Dock är den inte heller mycket att ha om man tar den i sitt 
standardutförande.  

Höjddatan nedan har blivit skapad med följande parametervärde: 
Frequency: 19,042 
Amplitude: 123,1246 
Persistance: 1,8134679 
Octaves: 8 

 

Figur 22. PerlinNoise. En mjukare typ av Noise  

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 192,85. 

Maxvärde: 515,154. 

Minvärde: 5.28. 

Tid att skapa: 3.447sek.  
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Genom att sänka parametern Frequency mycket så minskas bruset i bilden vilket 
duger bättre som höjddata. Det är nedanstående höjddata som använts i terräng-
exemplet.  

Höjddatan nedan har blivit skapad med följande parametervärde: 
Frequency: 0,02368 
Amplitude: 86 
Persistance: 1,6 
Octaves: 9 

 

Figur 23. PerlinNoise med mycket låg Frequency. 

Notera stjärnorna dessa skall egentligen vara runda, men felet ger bättre resultat i 
fBm och RidgedMultifractal då skarpa bergstoppar skapas lättare. 

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 38,18. 

Maxvärde: 128,65. 

Minvärde: 0. 

Tid att skapa: 3,75sek.  
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Figur 24. Terrängen skapad av algoritmen PerlinNoise. 

När man slipper dom plötsliga dramatiska avbrotten som ges av vanlig Noise så blir 
resultatet mycket bättre. Men geometrin ovan duger knappast till att kallas för 
landskap.  

Men om man ser på resultatet som ett slags tredimensionellt diagram istället för ett 
landskap så kan man se en potential. Man skulle kunna använda värdet av denna 
algoritm för att bestämma andra algoritmer. Tillexempel skulle man kunna använda 
värdet från fBm-algoritmen där som PerlinNoise ger ett högt värde och värdet från 
Voronoi där PerlinNoise ger ett lågt värde. 
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6.2.1 Fler exempel  

Resultat Parametrar 

 
Frequency: 19.042 

Amplitude: 123.1246 

Persistance: 1.8134679

 

Octaves: 5  

 

Frequency: 23.4715 

Amplitude: 135.4696 

Persistance: 2.4564 

Octaves: 6  
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Frequency: 27.9010 

Amplitude: 147.8146 

Persistance: 3.0993 

Octaves: 7 

 

Frequency: 32.3306 

Amplitude: 160.1596 

Persistance: 3.7423 

Octaves: 8  
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Frequency: 36.7601 

Amplitude: 73.7446 

Persistance: 4.3852 

Octaves: 9  

 

6.3 Resultat från algoritmen fBm (fractional Brownian motion). 

Denna algoritmen ger ett bra visuellt resultat. Höjdkartan nedan har skapats med 
följande parametervärden: 
Octaves: 6 
Lacunarity: 0,3871902 
Gain: 2,664121 
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Figur 25. höjdkartan skapad av algoritmen fBm. 

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 60,84. 

Maxvärde: 157,15. 

Minvärde: 0. 

Tid att skapa: 0.59sek.  



   

43 

Figur 26. Terrängen skapad av algoritmen fBm. 

6.3.1 Fler exempel  

Resultat Parametrar 

 

Octaves: 6 
Lacunarity: 0,3871

 

Gain: 2,6641 
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Octaves: 7 
Lacunarity: 0,4012

 
Gain: 2,9290 

  

Octaves: 8 
Lacunarity: 0,4152

 

Gain: 3,1940 
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Octaves: 9 
Lacunarity: 0,4292

 
Gain: 3,4590 

 

Octaves: 10 
Lacunarity: 0,4433

 

Gain: 3,7239 

 

Dessa resultaten ser mest ut som moln med jämna mjuka skiftningar. Men algoritmen 
har några likheter med Elk Lake. Se figur 27 nedan, området innanför den röda 
triangeln påminner om resultatet som gavs av fBm i figur 25. Detta området har en 
tydlig skarp bergskant som mjuknar av nedåt likt ett moln utan en massa kanaler eller 
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sprickor som annars är vanligt i berg. Att fBm får denna karaktär beror på den Noise 
som algoritmen använder sig utav. I detta fallet SmoothNoise som ger ett vissa tydliga 
stjärnformade prickar. 

 

Figur 27. Jämförelse av fBm med en del av Elk Lake. 

Om man laborerar med vilken typ av Noise algoritmen skall använda sig utav så får 
man givetvis olika resultat. fBm beskrivs oftast som en algoritm som samplar flera 
PerlinNoise, i exemplen ovan har dock algoritmen använt sig utav SmoothNoise. 
SmoothNoise i sin tur genererar ett interpolerat värde mellan intilliggande Noise-
värden. Den SmoothNoise som här använts ger ett kantigt mönster som kan liknas vid 
stjärnor som gör sig bättre för ändamålet än tillexempel perfekta runda cirklar.  

6.4 Resultat från algoritmen RidgedMultifractal 

Den här algoritmen ger också ett bra visuellt resultat. Men den är mycket svårare att 
arbeta med. Minsta lilla ändring i någon parameter och resultatet är genast 
oigenkännbart.  

Höjdkartan nedan har skapats med följande parametervärden: 
H: 0,96822 
Lacunarity: 0,5438 
Octaves: 8 
Gain: 1,788512 
Sharpness: 2,3682 
Threshold: 180 



   

47 

Figur 28. Höjdkartan skapad av algoritmen RidgedMultiFractal. 

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 379,15. 

Maxvärde: 547,28. 

Minvärde: 157,67. 

Tid att skapa: 0.429sek.  
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Figur 29. Terrängen skapad av algoritmen RidgedMultiFractal.  

Likheter med verkligheten ses kanske bäst om man inverterar värdena (vilket skulle 
kunna vara en parameter lika gärna). Då blir det höga bergstopparna istället 
dalgångar. 

 

Figur 30. Inverterad RidgedMultiFractal. 
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Nu är inte dessa resultaten så tydliga men om man korrigerar parametrarna tillräckligt 
så kan man få resultat som har likheter med de typiska skarpa bergskanter som bland 
annat kan ses i C Canyon (se figur 8). För att ytterligare demonstrera detta tar vi hjälp 
av två bilder på Ridge MultiFractal som inte blivit skapade i detta arbetet.  

Standard Inverterad 
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Fler exempel  

Resultat Parametrar 

 
H: 0.96822 

Lacunarity: 0,6438 

Octaves: 8 

Gain: 1.7885 

Sharpness: 3.3682 

Threshold: 190  

 

H: 1.0743 

Lacunarity: 0,5708 

Octaves: 9 

Gain: 1.9516 

Sharpness: 5.3682 

Threshold: 200  
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H: 1.0861 

Lacunarity: 0,5750 

Octaves: 11 

Gain: 2.3321 

Sharpness: 7.3682 

Threshold: 220  

 

H: 1.0920 

Lacunarity: 0,6261 

Octaves: 13 

Gain: 2.9301 

Sharpness: 9.3682 

Threshold: 240  
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H: 0.96822 

Lacunarity: 0,7115 

Octaves: 8 

Gain: 3.3107 

Sharpness: 10.3682

 

Threshold: 260  

Dessa här resultaten ger mycket spetsiga bergstoppar och tydliga bergskanter mellan 
topparna. Problemet är att den också ger mycket spetsiga håligheter. Ingen utav 
bilderna från Amerika som presenterats i bakgrundkapitlen ser ut såhär, men letar 
man över hela världen kan man nog hitta liknande områden. 

Algoritmen i sig själv ser bra ut men är kanske inte så användbar. Däremot är 
bergstopparna och kanterna bra, om man bara använder sig utav dom höga värdena 
och använder någon annan algoritm där denna ger låga värden så kan man få mycket 
bättre resultat. 

6.5 Resultat från algoritmen Voronoi 
Den här algoritmen ger ett spännande resultat. Visuellt sett så är den inte särskilt 
användbar som den är till att generera höjddata. Om man kombinerar resultatet med 
exempelvis fBm däremot så kanske man kan få ett något mer fasetterat resultat. Det är 
också vad som har blivit gjort i mina egna lösningar som ni kan läsa om lite längre 
ned. 

Höjddatan nedan skapades med följande parametervärden: 
Frequency: 0,0453582 
Jitter: 1,87681 
DesiredResult: F1xF2 (alltså F1 multiplicerat med F2) 
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Figur 31. höjdkartan skapad av algoritmen Voronoi. 

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 0,89. 

Maxvärde: 0,99. 

Minvärde: 0,79. 

Tid att skapa: 9.426sek.  
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Figur 32. Terrängen skapad av algoritmen Voronoi. 

Den här algoritmen ger ju ett ganska fräckt resultat. Dock blir det inget vidare 
realistiskt resultat. Ingen utav bilder från Amerika som presenterats i 
bakgrundskapitlet ser ut såhär. Ett sådant mönster skulle man kunna finna på 
havsbottnar eller sanddyner. Om inte annat så skulle det kunna användas till det.  
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6.5.1 Fler exempel  

Resultat Parametrar 

 
Frequency: 0.0453 

Jitter: 1.8768  

 

Frequency: 0.08918

 

Jitter: 1.8768  
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Frequency: 0.0453 

Jitter: 3.0337  

 

Frequency: 0.0891 

Jitter: 3.0337  
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Frequency: 0.3098 

Jitter: 5.0858 

 

6.6 Resultat från de egna teknikerna 
Efter att ha sett resultaten från de andra teknikerna kan man kort konstatera att fBm 
och RidgedMultifractal är de som ger bäst och mest realistiska resultat. Men eftersom 
Voronoi ändå ger ett mjukt och följsamt resultat så har den pontential att vara till 
nytta för andra algoritmer. Många olika mixar mellan tekniker har testats och i detta 
kapitel kommer de två mest lyckade presenteras.  

6.6.1 Teknik 1 

Den första tekniken interpolerar värdena av två algoritmer med avseende på värdet 
från en tredje algoritm. 

I detta fallet kombineras fBm med Voronoi. Där som fBm ger ett lågt värde skall 
istället värdet av Voronoi sättas in. På så vis får terrängen kullar innan bergen tar vid. 

Algoritmen tar således två andra algoritmer med färdiga paramtervärden och 
kombinerar dessa beroende på ett ända eget parametervärde. Denna algoritmen visar 
inte bara att det är möjligt att göra så, den visar även att möjligheterna är många. Med 
lite fantasi kan man mixtra värden från ett antal olika algoritmer för att skapa något 
eget unikt. 

Det visuella resultatet är bra och algoritmen är också mycket lätt att korrigera 
eftersom den bara har en egen parameter att korrigera.  
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Figur 33. Höjdkarta skapad från min egna algoritm nr1.  

Information om genereringen: 

Dimension: 355x355pixlar. 

Medelvärde: 95,48. 

Maxvärde: 157,15. 

Minvärde: 81,52. 

Tid att skapa: 10.051sek. 
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Figur 34. Terrängen skapad av min egna algoritm nr1. 

6.6.2 Teknik 2 

Den andra tekniken är mer avancerad, med den specifierar man en algoritm att 
använda som bas. Sen kan man fylla en lista med specifikationer där varje 
specifikation i sin tur har en teknik och en talrymd. Talrymden styr i mellan vilka tal 
som specifikationens algoritms värde skall användas. 

Så om basalgoritmens värde går att finna någonstans i en specifikations talrymd så 
kommer specifikationens algoritms värde användas istället. Fast basalgoritmens värde 
kommer ändå tas med i beräkningen till viss mån för att ge mjukare övergångar. 

Det verkar kanske lite avancerat, och det är det också rent praktiskt, men tanken med 
denna tekniken är ungefär densamma som med teknik 1. Alltså att ersätta en algoritms 
värde med en eller flera andra värden. 

I exemplet nedan har tekniken matats med följande data:  

float LOW = (float)(255 / 3); 
float MEDIUM = (float)((255 / 3) * 2.0f); 
AdvancedTechniqueMixer MixMachine = new AdvancedTechniqueMixer();  

TechniqueRangeSpecifier VoronoiOnLow = new TechniqueRangeSpecifier( 
3.14f,  
LOW,  
V1,  
Dimension);  

TechniqueRangeSpecifier fBmOnMedium = new TechniqueRangeSpecifier( 
LOW - 4.14f,  
MEDIUM,  
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fBm3, 
Dimension);                        

 
MixMachine.AddSpecification(VoronoiOnLow); 
MixMachine.AddSpecification(fBmOnMedium); 
MixMachine.MainTechnique = RMF4; 
MixMachine.Dimension = Dimension; 
MixMachine.mUseSmoothing = true;  

Där V1 är en instans av algoritmen voronoi. 
fBm3 är en instans av algoritmen fBm. 
RMF4 är en instans av algoritmen RidgedMultiFractal. 
Dimension är storleken på bilden, som i detta fallet är [355, 355]. 

Och denna koden tar alltså en RidgedMultiFractal, där den ger värden mellan [3.14, 
85.0] kommer dessutom värdet av Voronoi sättas adderas in. Och där den ger värden 
mellan [80.86, 170] kommer även värden från fBm adderas in. Resultaten visas i figur 
27 visar ett exempel på hur dom tre komponenterna sammarbetar för att bilda ett 
resultat. Figur 28 visar det resultat som kom att användas för att skapa den terräng 
som visas i figur 29. 
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Figur 35. Dom tre komponenterna överst bildar resultatet nederst i mitten. 
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Figur 36. Höjdkarta skapad från min egna algoritm nr2.  
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Figur 37. Terrängen skapad av min egna algoritm nr2. 

Eftersom tekniken har en lista som innehåller specifikationer så kan man alltså dela 
upp en algoritms värde i flera steg. Och eftersom denna teknik ärver från samma klass 
som algoritmerna så kan man alltså använda en instans av denna tekniken som en 
algoritm i en annan. Möjligheterna är med andra ord oändliga. Men ju fler 
specifikationer man använder desto längre tid tar det att skapa. Denna tekniken är 
tveklöst den långsammaste men också den mest användarvänliga. 

I exemplet som visas i figur 27 syns inte värdena från Voronoi särskilt tydligt, dom 
syns bättre i figur 28. Men sådana artefakter kan man vänta sig när man tvingar en 
algoritms mycket varierande värden att hamna mellan och avrunda till [0, 255]. 

Även om inte resultatet ovan ser särskilt bra ut så visar denna egna tekniken också på 
möjligheter, väldigt många olika resultat kan nås med lite fantasi. 
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7 Slutsats 

7.1 Sammanfattning av resultat 
Arbetet med att skapa algoritmer för att skapa procedurellt genererade höjdkartor har 
resulterat i en stor samling kod med många olika funktioner och möjligheter. Med 
hjälp av koden kan man skapa höjdkartor efter eget tycke. 

Genom att ta hjälp utav tekniker inom shaderprogrammering har denna koden 
utnyttjas på ett sätt som gett olika resultat. Det svåra har inte varit att få fram resultat 
utan att få resultaten att se bra ut. Den mesta arbetstiden har gått åt att ändra på 
parametrar. 

Eftersom ett framtida bibliotek hela tiden har varit i baktankarna så har koden 
utformats på ett smidigt vis som underlättat mycket när nya algoritmer testats. En ny 
algoritm kan kodas och användas till att skapa en bild på bara några minuter. Det 
svåra har som sagt varit att korrigera parametrarna till den grad att algoritmen ger ett 
tillräckligt bra resultat. 

Resultaten har redan påvisats under resultat-kapitlet, men särskilt tydligt är att få 
algoritmer duger till att skapa höjddata som dom är. Användandet av sådana här 
algoritmer kan inte ersätta verktyg där användaren kan påverka resultatet i realtid. 
Resultaten från algoritmerna är för svåra att härleda för att man skall kunna lita på 
dom tillräckligt i ett spel. Vill man ha bra höjddata får man helt enkelt avgöra om det 
är värt att sätta en artist på jobbet eller om sådana här algoritmer fyller syftet 
tillräckligt bra. 

Men det fungerar onekligen. Mest intressant blir det om man kombinerar flera 
algoritmer men då tar det också längre tid att generera. I detta arbetet har det 
visserligen inte spelat någon roll hur lång tid det tagit att få ett bra resultat så länge 
som man får ett resultat. 

Bäst resultat med avseende på realism blir det givetvis om man använder sig utav 
riktiga satelitfoton. Dom kräver inte så mycket bearbetning heller. Men det är svårt att 
få procedurellt genererad data till att se ut som något från den riktiga världen. Som 
användare av all denna kod är det svårt att avgöra vilken parameter som skall ändras 
vilken algoritm för att resultatet skall se mindre ut som A och mer som B. Vill man ha 
möjlighet att ta ett riktigt område av jorden så skulle det underlätta om man hade 
någon form av applikation som letar upp detta område från en databas med .dem-filer, 
laddar ned och läser in dessa. 

Att använda algoritmer för att ta fram höjddata sparar en hel del utrymme dock. En 
bild tar mindre fysisk plats på hårddisken än en 3D-modell. Om ett spel skulle förlita 
sig helt och hållet på komplicerade algoritmer för att ta fram sina landskap så skulle 
det kunna spara ännu mera plats på hårddisken, eftersom man inte ens behöver 
använda sig utav bilder. Men det skulle istället ta längre tid varje gång ett landskap 
behöver tas fram. 

Kenji Nagashima (2007) Har i sin uppsats om terränggenerering använts sig utav 
algoritmen fBm och menar på att den algoritmen ger bra realistiska resultat. Men han 
menar också att terränger skapade av fBm och liknande algoritmer aldrig kan bli 
riktigt realistiska i sig själva eftersom terränger här på jorden är fulla av kratrar, 
erosion och liknande naturliga påverkningar. Detta arbetet stärker hans utlåtande och 
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visar också att kombinationer utav flera algoritmer kan ge mer intressanta resultat 
med berg, dalar och kullar. 

7.2 Framtida arbete 
Under arbetets gång har många olika tankar kommit upp. Vissa har testats men 
eftersom dom skiljer sig för mycket från det övriga arbetet så har dom i vissa fall 
blivit borttagna.  

7.2.1 Avvikelser i landskapen 

Förutom att försöka optimera algoritmerna och framtagandet av höjddata så finns det 
en del tillägg som skulle kunna ge intressantare landskap. Grottor, kratrar och andra 
vanligt förekommande avvikelser i terränger skulle kunna läggas till med ytterligare 
algoritmer. Exempelvis skulle man kunna ha en algoritm som gräver i landskapet 
mellan punkt A och punkt B givet en viss bredd och maxdjup. Sådana algoritmer 
skulle kanske vara procedurella i sig själva men svåra att använda i en existerande 
algoritm. Sådana algoritmer skulle göra sig bäst om man använder dom manuellt på 
en höjdkarta efter att man analyserat den för att se vart algoritmen gör sig bäst. Kenji 
Nagashima (2007) tar upp exempel på sådana algoritmer i sin rapport om 
terränggenerering. Som framtida arbete vore det intressant att studera hans rapport 
och försöka implementera dessa algoritmer. 

7.2.2 Vatten och växtlighet 

Kod har skrivits som lägger till vatten och vegetation till terrängen. Men detta ser helt 
enkelt inte bra ut och tillför inte heller någonting för projektet, så det används inte nu. 
Men det skulle bidra till att snygga till presentationen av terrängen ytterligare. Sen 
kan man givetvis spinna vidare på sådana idéer ytterligare och lägga till stenar, träd 
och kanske till och med djur av olika slag. Men som sagt, det skulle inte gynna 
projektet något ytterligare, det skulle bara se snyggare ut. 

7.2.3 Vidarutveckling av Noise 

Dom flesta algoritmerna använder sig utav Noise, PerlinNoise, SmoothNoise eller 
någon annan form av Noise för att skapa ett oregelbundet mönster. Genom att ändra 
på den Noise som blivit använd i detta arbetet så ändrar man också resultaten från alla 
andra algoritmer. Arbetet skulle kunna utökas med flera olika varianter av Noise och 
mallarna skulle sedan kunna innehålla en parameter som pekar på vilken Noise 
algoritmen skall använda. 

Det är bra att hela tiden sträva efter utbyggbarhet när man jobbar på sådana här 
projekt. Om någon/några skulle fortsätta med detta arbetet i några år så skulle det 
kunna bli ett mycket användbart bibliotek för grafiskt arbete. Ett bibliotek som 
innehåller alla kända fraktaler och liknande algoritmer. 

7.2.4 Andra filformat 

De algoritmer som beskrivits genererar ett flyttal givet en texturkoordinat. För att 
dessa värden skall vara enkla att se så sparas dom som en textur. Tyvärr medför detta 
artefakter på grund av att värdena avrundas till heltal samt inom en fixerad 
värdemängd. Ett alternativ till bilder hade varit att spara datan i något annat format 
(exempelvis RAW-formatet är vanligt i spel). Det hade inte varit svårt att spara 
höjddatan i ett annat format, men det hade varit svårt att kontrollera resultaten.  
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Att spara resultaten som något annat än bilder hade dessutom försvårat inläsningen av 
datan eftersom man inte vet hur datan skall tolkas. Med bilder vet man bredd, höjd 
och att datan är färgvärden. Men det kan vara positivt också, eftersom det försvårar 
för andra att ta del av ens material. Utan de headers (informationen om innehållet i en 
fil) som kända filformat har kan man också spara visst utrymme på filen. 

I ett framtida arbete skulle man kunna ta fram ett eget filformat som bara man själv 
känner till om man vill det. 

7.2.5 LOD (Level Of Detail) 

För tillfället finns det begränsningar i hur stora landskap som kan renderas. Alltså, 
man kan skapa dem och teoretiskt sätt spara hur stora filer som helst innehållande 
höjddata. Men man kan inte rendera dem, det blir för mycket geometri att rendera på 
en gång. Man måste se till att strukturera upp renderingen på ett sådant sätt att bara 
relevanta delar av landskapet renderas. Och med relevanta delar menas i detta fall de 
delar som är synliga för kameran. 

Det finns såklart olika sätt lösa detta problemet på, men med den koden som använts i 
detta arbetet blir det svårt att lösa problemet. Detta är dock något som skulle vara 
intressant att lösa. Om det kunde lösas så skulle ett komplett bibliotek för skapande 
och

 

rendering av oändligt stora landskap kunna skapas. Ett sådant bibliotek skulle 
vara mycket användbart för utvecklare som vill skapa spel i C# XNA som använder 
sig utav utomhusmiljöer i 3D. Med ett sådant bibliotek kan man spara en hel del tid 
och gå direkt på spelets mekanik. 

Även om LOD inte har varit viktigt för detta arbetet så är det alltså viktigt för 
eventuella utvecklare som vill använda sig utav detta arbetet. 
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