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Sammanfattning 
Då dataspel blir mer grafiskt tilltalande för var år som går innebär detta också att mer 
utrymme behövs för att få plats med alla texturer. Detta leder till att mindre spel som 
annars skulle kunnat läggas ut på Internet och ställen som XBOX Live Marketplace 
inte längre får plats där. Genom att byta ut vanliga bildtexturer mot procedurella 
texturer skulle detta problem kunna undvikas då de senare tar mindre plats än de 
förstnämnda. Denna rapport kommer undersöka möjligheten att enkelt skapa 
procedurella texturer utifrån redan skapade bildtexturer. 

Nyckelord: Procedurella texturer, genetiska algoritmer, datorgrafik 
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1  Introduktion 
Spel är en växande industri och för var år som går produceras nya titlar till många 
olika konsoller. En del av denna industri som vuxit sig mycket större de senaste åren 
är mindre arkadspel i stil med de som går att skapa för och ladda hem via XBOX Live 
Arcade  (Microsoft, 2007). Ett krav som finns på dessa spel är att de skall vara mindre 
än 150 MB stora, ett utrymme som snabbt äts upp av modeller, kod och texturer som 
alla slåss om samma plats. 

För att få ner storleken på spelet är ett alternativ att minska mängden texturer, 
alternativt göra dem mindre och/eller att komprimera dem. Att komprimera en textur 
innebär att den grafiska kvalitén försämras något samtidigt som storleken på texturen i 
sig är densamma men att utrymmet den kräver i spelet förminskas (van Waveren, 
J.M.P., 2006). Att göra texturen mindre innebär att storleken på texturen i sig skalas 
ner från exempelvis 256*256 pixlar till 128*128 pixlar. 

Alla ovanstående alternativ har dock sina nackdelar. Färre texturer kan göra spelet 
mindre intressant för iakttagaren att titta på med avseende på realismen och mindre 
och/eller komprimerade texturer riskerar att tappa en del av sitt utseende, vilket i sin 
tur försämrar utseendet på modellen som använder texturen. 

För att bibehålla kvalitén i spelet vad gäller utseendet utan att behöva skära ner på 
antalet texturer är det möjligt att istället göra om dem till procedurella texturer. 

Enligt Ebert et al (2003) är en procedurell textur en textur som skapas under 
körningen av spelet med hjälp av algoritmer och funktioner som består utav 
programkod. Dessa texturer har många fördelar – eftersom de genereras av 
programkod upprepas inte samma mönster många gånger om, vilket gör att 
exempelvis en gräsmatta som textureras med en procedurell textur blir mer levande då 
variationen ökar. Vidare behöver det inte finnas flera olika storlekar av samma textur 
som används beroende på upplösning och/eller hur nära spelaren tittar på det 
texturerade objektet – ett procedurellt texturerat objekt ser lika bra ut oberoende av 
avstånd och upplösning på skärmen. 

När procedurella texturer skapas görs de ofta utav en programmerare som testar olika 
värden på inparametrar till programkoden för att få fram ett önskvärt resultat. Ett 
annat sätt är att låta en algoritm bestämma inparametrar till programkoden för att 
sedan skapa procedurella texturer utifrån dessa värden, varpå en användare får välja ut 
de texturer som har det bästa grafiska resultatet (enligt användaren), varpå algoritmen 
arberat vidare med dessa utvalda procedurella texturer för att skapa fler. 

Evolutionära tekniker såsom genetisk programmering och genetiska algoritmer kan 
användas för att ta fram värden enligt ovan. De grundar sig på evolutionsteorin som 
säger att de bästa individerna i en grupp har större sannolikhet att få para sig och 
därmed föra sina gener vidare till nästa generation (Mitchell, 1996). Om en användare 
väljer ut de grafiskt snyggaste procedurella texturerna enligt ovan, hade de därefter 
fått ”para” sig med varandra och bytt parametervärden med varandra, vilket skapar 
nya procedurella texturer att välja mellan. 

Något som däremot inte har undersökts så nära är om en evolutionär teknik skulle 
kunna sköta hela jobbet själv – om ett program skulle få inmatat en referensbild, 
skulle programmet därefter automatiskt kunna skapa en procedurell textur som är 
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identisk med (eller åtminstone väldigt lik) referensbilden utan hjälp av en användare 
för urvalet av de procedurella texturern? 

Denna rapport tar upp och beskriver hur en algoritm skapades för att i sin tur kunna 
återskapa bildtexturer som procedurella sådana med varierande resultat. Kapitel 2 tar 
upp bakgrunden till projektet. Kapitel 3 beskriver problemet varpå kapitel 4 tar upp de 
metoder som kommer att användas för att lösa problemet. Kapitel 5 går igenom hur 
projektet har genomförts varpå resultaten redovisas i kapitel 6 varpå kapitel 7 
analyserar resultaten. Kapitel 8 tar upp slutsatser, diskussion om arbetet samt framtida 
arbeten som kan göras utifrån detta projekt. 
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2 Bakgrund 
Då procedurella texturer är ett brett område kommer detta kapitel inledningsvis ta upp 
vad som menas med texturering, för att därefter gå in mer i detalj på vanliga 
bildtexturer och sedan procedurella texturer. Därefter kommer olika evolutionära 
tekniker tas upp som kan användas för automatgenerering av procedurella texturer.  

2.1 Texturering 

I dagens dator- och tvspel är spelvärlden ofta fylld med objekt av olika slag. Stenar, 
träd, bilar och hus är några exempel på objekt som går att finna i spel och listan kan 
göras bra mycket längre. Något som spelaren däremot kanske inte tänker på är vad det 
egentligen är spelaren ser, nämligen det att alla objekt har färg och mönster. 

För att färglägga och mönstra ett 3D-objekt så måste objektet textureras, vilket kan 
ske på två olika sätt – med hjälp av texturer och/eller procedurella texturer. 
Bildtexturer är statiska och fungerar i princip som så att en bild klistras fast på 
objektet som textureras, medan procedurella texturer skapas med hjälp av kod för att 
sedan rita ut färgerna på objektet. 

För att ett spel skall vara grafiskt tilltalande behöver det finnas en variation mellan 
olika objekt – alla träd bör kanske inte se likadana ut då det inte är så det ser ut i 
verkligheten. Detta ger att spelet behöver innehålla fler texturer och/eller procedurella 
texturer för att skapa variation mellan objekt, men nackdelen är att allt detta tar plats 
på hårddisken. Spel som vill kunna släppas till XBOX Live Marketplace har 
begränsningar när det kommer till hur stora spelen egentligen får vara (Microsoft, 
2007) och något som tar plats är dessvärre texturerna. 

Att plocka bort texturer från ett spel för att få ner storleken på hårddisken är inte 
önskvärt – det optimala vore om texturerna kunde ta mindre plats i minnet men att 
antalet texturer inte påverkas. Med detta som mål kommer kapitel 2.1.1 och 2.1.3 ta 
upp bildtexturer samt procedurella texturer. 

2.1.1 Texturer 

Texturer används i spel för att öka realismen i omgivningen genom att ge objekt i 
spelvärlden, såsom stenar och träd, mönster istället för en enskild färg (Ebert, Kenton 
Musgrave, Peachey, Perlin och Worley, 2003). Genom att texturera en modell med en 
textur uppnås detta resultat. 

Bildtexturer fungerar som så att för varje pixel på ett objekt som textureras hämtas ett 
färgvärde från en 2D-textur som sedan renderas ut. Området som skall textureras 
mappas om till ett intervall mellan 0 och 1 i x- och y-led (pixelkoordinater) och för att 
få ut färgvärdet för en viss pixel i området multipliceras x-värdet med texturens bredd 
och y-värdet med texturens höjd (Ebert et al, 2003). 

Fördelen med att använda texturer är, som tidigare sagt, att spelet blir mer grafiskt 
tilltalande då färg och mönster läggs på objekten i världen. Vidare skapas bildtexturer 
oftast av en grafiker som då kan bestämma exakt hur texturen skall se ut. Om det är en 
stor yta som skall textureras upprepade gånger med samma textur kommer dock 
denna upprepning synas vilket kanske inte är önskvärt. En annan nackdel med att 
använda ett stort antal texturer är även att de tar plats. 
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Ännu en sak som kan öka på antalet texturer som krävs i ett spel är att texturen som 
används för att texturera ett objekt kan ändras beroende på avståndet mellan spelaren 
och objektet. Ett objekt som ligger långt borta från spelaren behöver inte ha en hög 
detaljnivå på sin textur, vilket gör att ett flertal varianter av samma textur kan sparas 
ner fast med olika storlek och detaljrikedom. 

Att ha ett större antal texturer i ett spel ökar möjligheten att texturera områden 
(exempelvis en gräsmatta) med flera olika texturer av samma typ vilket gör att 
upprepningar kan undvikas, samt att flera texturer kan användas vid mipmapping, 
men då fler texturer också innebär att de tar större plats på hårddisken behöver 
storleken på texturerna minskas på ett eller annat sätt. Två sätt att uppnå detta är med 
hjälp av texturkomprimering och/eller att använda procedurella texturer. 

2.1.2 Texturkomprimering 

Ett sätt att minska storleken på en textur är att använda en teknik som kallas för 
texturkomprimering. Det finns ett format som sparar komprimerade bildtexturer vid 
namn S3TC, även kallat för DXT, som fungerar med de flesta grafikkort, där DXT-
formatet är designat på så vis att den komprimerade texturen kommer packas upp i 
realtid under rendering (van Waveren, 2006). 

Det finns ett antal fördelar med att använda komprimerade texturer i spel. En textur 
som är komprimerad till ett DXT-format kommer ta en fjärdedel så stort utrymme på 
hårddisken då texturen komprimeras enligt förhållandet 4:1. Dock har 
texturkomprimering också sina nackdelar – då DXT-formaten inte är förlustfria 
innebär detta att den grafiska kvalitén försämras något vid texturkomprimeringen (van 
Waveren, 2006). 

  
Figur 1. En bild samt en komprimerad variant utav samma bild. 

Figur 1 ovan visar hur en JPEG-bild komprimeras från 1.4 kB till 800 byte. Bilderna 
ovan ser fortfarande relativt lika ut, men den komprimerade bilden har en något 
mindre röd fyrkant i mitten utav bilden samt att kanterna har vissa grafiska artefakter 
runt sig. 

Även om alla texturer komprimeras med förhållandet 4:1 så tar de fortfarande relativt 
mycket plats på hårddisken, då en del texturer behöver sparas ner i flera olika 
storlekar så att alla objekt kan mipmappas rätt. Det optimala vore om vissa texturer, 
till exempel de för stenar, kunde ta ännu mindre plats än de gör som komprimerade, 
samt att det enbart behövs en enda version av texturen som anpassas efter avståndet 
mellan spelaren och objektet som textureras. Detta kan uppnås med procedurella 
texturer. Fotorealistiska texturer är däremot svåra att skapa procedurellt och är därför 
mer lämpade för texturkomprimering enligt Ebert et al (2003). Detta gör att texturer 
för till exempel skyltar och reklam i spel där fotorealismen är viktigt bör komprimeras 
istället för att försöka omvandlas till procedurella texturer. 
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2.1.3 Procedurella texturer 

Enligt Ebert et al är definitionen för vad som är en procedurell textur relativt luddig, 
men de definierar ett avgörande karaktärsdrag då de skriver ”One major defining 
characteristic of a procedural texture is that it is synthetic – generated from a program 
or model rather than just a digitized or painted image.” (Ebert et al, 2003, s. 12).   

Då en procedurell textur enligt ovan genereras med hjälp av en dator eller utifrån en 
modell, innebär detta att det inte finns en version av texturen sparad i bildformat på 
hårddisken. Detta skriver även Ebert et al (2003, s. 14) då de räknar upp ett antal 
fördelar med att använda procedurella texturer: 

• A procedural representation is extremely compact. The size of a 
procedural texture is usually measured in kilobytes, while the size 
of a texture image is usually measured in megabytes. (…) 

• A procedural representation has no fixed resolution. (…) 

• A procedural representation covers no fixed areas. (…) 

• A procedural texture can be parameterized, so it can generate a 
class of related textures rather than being limited to one fixed 
texture image. 

Vidare skriver de även att dessa fördelar enbart är potentiella fördelar – en dåligt 
kodad procedurell textur kan gå miste om alla ovanstående fördelar och blir då relativt 
meningslös.  

Om en procedurell textur däremot är välkodad och uppfyller alla ovanstående 
uppräknade fördelar så kan fler texturer läggas in i ett spel då de tar mindre plats på 
hårddisken enligt den första punkten. Om punkt två och punkt tre ovan uppfylls ger 
det att en procedurell textur kan texturera mycket stora områden och att det 
texturerade objektet kommer se lika bra ut oavsett hur stort avståndet är mellan 
spelaren och det texturerade objektet. 

Även om fördelarna med en välkodad procedurell textur är många jämfört med en 
bildtextur finns det även nackdelar med dessa. Bland annat kan en procedurell textur 
vara svår att koda och debugga, samt att det som tjänas in i utrymme kan förloras i tid, 
något som Ebert et al (2003, s. 15) kallar för ”the classic time versus space trade-off”. 

Utöver dessa för- och nackdelar som redan har räknats upp finns det ännu ett val som 
behöver göras om procedurella texturer används – huruvida de ska vara explicita eller 
implicita. Enligt Elbert et al (2003) ligger den stora skillnaden mellan dessa metoder i 
huruvida texturen skapas före eller under rendering. En explicit procedurell textur 
skapar texturen innan rendering och sparar därefter undan det som en bild i en 
bildbuffert. En implicit procedurell textur beräknar färgvärdet för pixlarna som 
använder texturen under rendering.  

Om fördelarna ställs mot de problem och nackdelar som procedurella texturer kan ha 
är de fortfarande ett bättre val jämfört mot texturkomprimering – om texturen kodas 
rätt kan mycket utrymme sparas in, vilket gör att spelen blir mindre utan att tappa 
mycket grafiskt material. Då en implicit procedurell textur är bättre lämpad för 
mönster som liknar stenar, moln och dimma än en explicit (Ebert et al, 2003), är det 
en implicit procedurell textur som kommer skapas då det är denna typ av texturer som 
kommer att tas fram. 
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2.1.4 Kantutjämning  / antialiasing 

Ett problem som kan dyka upp när procedurella texturer skapas är något som kallas 
för aliasing. Figur 2 nedan visar hur aliasing samt antialiasing kan se ut på en del av 
en cirkel. Detta är en grafisk artefakt som bland annat kan visa sig i spel längs med 
kanter vars linjer blivit ”hackiga”. Trappstegsfunktioner kan användas på olika sätt för 
att undvika aliasing men alla funktioner är samtidigt inte optimala att använda i alla 
applikationer (Ebert et al, 2003).  

  
Figur 2. En del utav en cirkel, där den högra bilden har blivit kantutjämnad. 

Apodaca och Gritz (2000) tar upp ett antal antialiasingtekniker, men då uppgiften som 
skall lösas handlar om att skapa en procedurell textur utifrån en referensbild med 
hjälp av genetiska algoritmer görs bedömningen att antialiasing ligger utanför 
problemområdet och kommer därför inte behandlas mer än nödvändigt, dock kommer 
trappstegsfunktioner sannolikt att användas för att undvika de allvarligaste 
artefakterna. 

2.1.5 Funktioner 

Procedurella texturer skapas genom att olika funktioner anropas med olika 
inparametrar för att skapa ett visst resultat. Brus, fraktaler och sinus/cosinus-
funktioner kan skapa mönster för en textur och genom att ändra dessa funktioners 
tänkta inparametrar kan dessa mönster ändras. RenderMan är ett exempel på ett 
välkänt shaderspråk som kan användas för att skapa procedurella texturer (Apodaca 
och Gritz, 2000) där bland annat brusfunktioner finns implementerade. 

Nackdelen med dessa funktioner är dessvärre att det kan ta lång tid att hitta rätt värde 
på alla parametrar för att få ett bra resultat. Tanken är istället att dessa parametrar 
skall kunna ändras automatiskt och att applikationen själv skall kunna känna av ifall 
resultatet som skapas är likt referensbilden. Ett annat alternativ är att det är 
funktionerna som ändras rent kodmässigt istället för parametrarna för att sedan kolla 
om resultatet stämmer överens med referensbilden. 

Det finns två tekniker som kan användas för att automatiskt skapa en procedurell 
textur som liknar en referensbild enligt tanken ovan– genetisk programmering och 
genetiska algoritmer. Nästa delkapitel kommer ta upp dessa två tekniker. 

2.2 Evolutionära tekniker 

Evolutionära tekniker bygger på evolutionsteorin och förklaras på ett enkelt sätt av 
Buckland (2002, s. 90): 

In the same way that creatures evolve over many generations to become 
more successful at the tasks of survival and reproduction, genetic 
algorithms grow and evolve over time to converge upon a solution, or 
solutions, to particular types of problems. 
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Ovanstående citat är skrivet för att gälla genetiska algoritmer men själva principen är 
densamma även för genetisk programmering – utifrån en grupp väljs de starkaste 
individerna ut och det är dessa individer som får en chans att föra sina gener vidare till  
nästa generation.  Detta gör att generationerna blir starkare och bättre desto längre tid 
som går, för att det slutligen skall finnas en eller flera individer i en generation som 
löser problemet i fråga. 

 
Figur 3. Målet är att få en individ som är helt grön vilket gör att individerna med 
mest grönt i sig i generation ett får para sig mest vilket skapar generation två där 
fler individer har mer grönt i sig. 

Figur 3 ovan visar hur ett tänkt problem försöker bli löst med evolution där målet är 
att skapa en helt grön ruta. Detta gör att de starkare individerna i generation ett är de 
med mest grönt i sig och därför är det deras gener som förs vidare till generation två 
när två individer korsas med varandra. 

Följande delkapitel kommer ta upp genetisk programmering och genetiska algoritmer 
då dessa två tekniker kan lösa problemet över hur en procedurell textur som skall 
likna en referensbild kan skapas automatiskt. 

2.2.1 Genetisk programmering 

Genetisk programmering går ut på att utifrån en population av program välja ut de 
som ger bäst resultat utifrån målet sett för att sedan låta dessa utvalda program ligga 
till grund för nästa generation (Koza, Keane, Streeter, Mydlowec, Yu och Lanza, 
2003). Genom att korsa dessa program med varandra kommer en ny population att 
skapas som kommer ge nya resultat, varefter de bästa återigen plockas ut. Denna 
process fortsätter tills en lösning hittas eller att applikationen avslutas manuellt. 

Ross och Wiens (2002) använder genetisk programmering tillsammans med ett flertal 
måltexturer för att skapa en procedurell textur som ger ett resultat med karaktärsdrag 
från de angivna referensbilderna. De skapar program med kod som liknar 
maskininstruktioner där resultatet alltid blir ett RGB-värde. När ett program hittats 
som skall stå till grund för nästa generation korsas detta program med ett annat 
program genom att de byter maskininstruktioner med varandra. Även mutationer sker 
i dessa program – en mutation består i att en del maskininstruktioner byts ut mot ett 
antal andra slumpade instruktioner. 

I detta projekt ligger fokus på att generera värden till vissa funktioners inparametrar 
och inte på att generera ett program. Detta gör att genetiska algoritmer lämpar sig 
bättre för att lösa detta problem än genetisk programmering. 
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2.2.2 Genetiska algoritmer 

I Mitchell (1996) beskrivs genetiska algoritmer med hjälp av biologiska termer vilket 
är logiskt då denna teknik liksom genetisk programmering grundas på 
evolutionsteorins tankar, alltså att de starkaste individerna i en grupp är de som 
troligast får föra sina gener vidare till nästa generation. 

 
Figur 4. Ett genom består utav en eller flera kromosomer som i sin tur består av 
en eller flera gener. 

Genetiska algoritmer fungerar på samma sätt. En lösning för problemet kallas för ett 
genom, där varje genom är uppbyggt av ett antal kromosomer. En kromosom består i 
sin tur utav ett flertal gener, där varje enskild gen har ett eget värde (Mitchell, 1996). I 
detta fall kan en enskild gens värde ses som en representation av en parameter i den 
procedurella texturen. Figur 4 ovan visar hur gener, kromosomer och genom hänger 
samman med varandra. 

Enligt Mitchell (1996, s. 6) har de flesta applikationer som använder genetiska 
algoritmer lösningar som består utav en enda kromosom och så är även fallet i detta 
problem. Då ett genom byggs upp utav en eller flera kromosomer kan antalet begrepp 
som används i denna rapport förkortas något, så ett genom kommer i fortsättningen att 
betyda både en lösning och en kromosom. 

För att återkoppla till algoritmen i sig så bygger ett antal genom upp en generation av 
lösningar. Det är i denna generation som ett antal genom (individer) väljs ut för att stå 
till grund för nästa generation baserat på hur bra deras respektive fitnessvärden är. 
Mitchell (1996, s. 10) förklarar med ett par enkla steg hur en genetisk algoritm 
fungerar och något förkortad samt översatt till svenska ser den ut enligt listan nedan: 

1. Skapa en slumpad generation med n kromosomer. 

2. Beräkna fitnessvärdet för vardera kromosom i generationen. 

3. Repetera följande steg tills n nya kromosomer har skapats: 
1. Välj ut två kromosomer i den tidigare generationen. 
2. Skapa två nya kromosomer med hjälp av korsning och mutation. 
3. Beräkna fitnessvärdet för de nya kromosomerna. 

4. Låt de nyligen skapade kromosomerna bilda en ny generation.   

5. Gå tillbaka till steg 2 om ingen lösning har hittats. 

Genom att låta varje gen i en kromosom representera en parameter som behöver 
bestämmas i en procedurell textur kan en genetisk algoritm arbeta sig fram till en 
önskvärd lösning, då det i detta fall är värden som bestäms istället för att koden i sig 
skapas efterhand som i genetisk programmering. 

Ett exempel på ett problem som kan lösas med hjälp av en genetisk algoritm med 
tillfredsställande resultat är Traveling Salesman Problem (Bryant, 2000). Överlag 
finns det många tillämpningsområden där problem kan lösas med genetiska 
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algoritmer, däribland Rubiks kub där varje gen skulle kunna stå för en viss vridning 
på en viss sida av kuben. 

En viktig del av en genetisk algoritm är dess fitnessfunktion då det är denna funktion 
som bestämmer vilka genom som är bättre än de andra jämfört med målet, i detta fall  
referensbilden. Nästa delkapitel kommer ta upp fitnessfunktionen. 

2.2.3 Fitnessfunktionen 

Fitnessvärdet för ett genom anger hurpass bra genomet är, i detta fall hurpass lik den 
procedurella texturen som skapats med detta genom är lik referensbilden. Desto högre 
fitnessvärde, desto mer lik är lösningen referensbilden. Ett högre fitnessvärde ökar 
sannolikheten för att genomet kommer att väljas ut för att föra sina gener vidare till 
nästa generation (Mitchell, 1996). 

Hur fitnessvärdet beräknas skiljer sig mycket åt mellan olika problem. Då 
fitnessvärdet är ett mått på hurpass lika – eller olika – texturerna är, är ett sätt att 
beräkna värdet att jämföra färgvärdet pixel för pixel mellan texturerna.  

 
Figur 5. Längst till vänster syns en referensbild och därefter två procedurella 
texturer, där den längst till höger är mer lik måltexturen än den i mitten. 

Figur 5 ovan visar en referensbild och två procedurella texturer som skapas av två 
olika genom. Den procedurella texturen längst till höger kommer ha en större chans 
att bli vald inför nästa generation då dess fitnessvärde är högre än den procedurella 
texturen som syns i mitten av figuren. 

När fitnessvärdet har beräknats för alla genom i en generation måste genom börja 
väljas ut för att en ny generation av nya genom skall kunna börja skapas. Detta sker 
med hjälp av selektion. 

2.2.4 Selektion 

Selektion går ut på att välja ut två genom i en generation för att därefter korsa samt 
mutera dessa med varandra för att skapa två nya genom till nästa generation. Lägg 
märke till att samma genom kan väljas ut för reproduktion flera gånger. 

Detta urval kan dock gå till på ett flertal olika sätt. Mitchell (1996) beskriver ett flertal 
olika metoder för detta och tre utav dessa kommer beskrivas här: selektion med 
roulettehjul, turnering samt elitism. 

Selektion med roulettehjul fungerar som så att varje individ (genom) får ett tänkt fack 
i ett roulettehjul och desto högre fitnessvärde genomet har, desto större fack tilldelas 
det. Därefter kommer en kula ”rullas” i roulettehjulet lika många gånger som det finns 
individer i en generation för att välja ut de individer som skall få agera föräldrar inför 
nästa generation. Förhållandet mellan ett visst genoms fitnessvärde delat med 
generationens sammanlagda fitnessvärde anger hurpass många gånger ett genom 
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borde bli valt för reproduktion och för att göra ett urval baserat på den tanken kan 
rouletthjulsvarianten användas (Mitchell, 1996, s. 166). 

Turneringsmetoden fungerar som så att två individer slumpas fram från generationen 
varpå deras fitnessvärden jämförs. Därefter slumpas ett tal fram som jämförs med ett 
fixt värde och om det slumpade talet ligger under det fixa värdet väljs den individ 
med det högre fitnessvärdet ut för reproduktion, annars väljs den sämre individen ut 
(Mitchell, 1996, s. 170).  

Elitism används ofta i kombination med andra selektionstekniker och går ut på att 
några av de bästa individerna i varje generation bevaras intakta till nästa generation så 
att deras gensammansättning inte försvinner om de skulle råka ”förstöras” efter 
korsning med ett sämre genom eller genom mutation (Mitchell, 1996, s. 168). 

Rouletthjulsselektion och turneringsselektion är båda två bra selektionsmetoder då de 
väljer ut individer baserat på deras fitnessvärden, där ett genom med ett högre 
fitnessvärde har större sannolikhet att bli utvald för reproduktion fler gånger än ett 
sämre genom. Elitism har sina fördelar, men för att få en större variation i 
generationerna och för att undvika att tillfälliga bra resultat förstör resten av genomen, 
kommer denna teknik inte användas för att lösa detta problem.  

Turneringsselektion har nackdelen att fitnessvärdet används först när två genom har 
blivit slumpmässigt utvalda ur generationen – med lite otur kan detta innebära att 
enbart genom med låga fitnessvärden väljs ut, vilket gör att de genom som hade bättre 
gener (då de har högre fitnessvärden) försvinner. 

 
Figur 6. Roulettehjulsselektion. 

Rouletthjulsselektion kan drabbas av samma problem som det som beskrevs ovan, 
men sannolikheten är mindre. Ett genoms fitnessvärde i förhållande till den 
sammanlagda summan bestämmer hur stort ”fack” det skall ha och de genom som har 
högre fitness har därför större sannolikhet att bli utvalda för reproduktion fler gånger. 
Figur 6 ovan visar hur ett roulettehjul skulle kunna se ut vid roulettehjulsselektion – 
desto större fack, desto större chans att den tänkta ”kulan” hamnar i det facket. För 
detta problem kommer rouletthjulsselektion att användas. 

Ibrahim (1998) evolverar fram procedurella texturer med hjälp utav en genetisk 
algoritm där den procedurella texturen jämförs mot ett flertal referensbilder. När två 
genom skall väljas ut för reproduktion väljs ett ”manligt” och ett ”kvinnligt” genom 
ut, där Ibrahim delar in genomen i respektive genusfack beroende på vissa 
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karaktärsdrag i texturen. Denna uppdelning av genom kommer dock inte ske för att 
lösa detta problem. 

När selektionsfasen är över, alltså när lika många genom valts ut för reproduktion som 
det finns genom i den tidigare generationen, kommer korsning mellan dessa ske. 

2.2.5 Korsning 

Korsning mellan två individer kan gå till på flera olika sätt och sker enligt en viss 
sannolikhet som bestäms i koden. En variant är enpunktskorsning, där de två genom 
som skall korsas delas i två delar vid en viss punkt för att därefter paras ihop igen. En 
annan variant är tvåpunktskorsning, där två punkter slumpas fram för att därefter byta 
de gener som ligger mellan dessa punkter. Ytterligare en variant är att varje gen har en 
viss sannolikhet för att bytas ut mellan genomen (Mitchell, 1996). Dessa tre 
korsningmetoder går att se i Figur 7, Figur 8 samt Figur 9 nedan. 

 
Figur 7. Enpunktskorsning där punkten ligger mellan C och D samt 3 och 4. 

 

 
Figur 8. Tvåpunktskorsning där punkterna ligger mellan B och C samt E och F i 
det första genomet och mellan 2 och 3 samt 5 och 6 i det andra genomet. 

 
Figur 9. Korsning där vardera gen har en viss sannolikhet att byta plats med 
varandra, i detta fall händer detta med generna C, F och G samt 3, 6 och 7. 

För detta problem kommer tvåpunktskorsning att användas. Korsning med en punkt 
innebär att de gener som ligger i slutet av kromosomen alltid kommer få byta plats 
med varandra vilket inte är önskvärt. Att låta korsning bestämmas för vardera gen 
med ett visst sannolikhetsvärde gör att korsningen blir relativt okontrollerad då vissa 
genom kanske korsas på många platser medan andra inte korsas alls. 

När korsning har skett mellan två genom har två nya genom skapats. För att 
ytterligare påverka dessa nya genom kan mutation på en eller flera gener ske.  

2.2.6 Mutation 

Mutation uppstår väldigt sällan med en sannolikhet per gen på till exempel 0.001 
(Mitchell, 1996, s. 10). Om en gen muteras innebär detta att ett nytt värde slumpas 
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fram för genen – detta gör att nya värden dyker upp i genomen då och då vilket kan 
påverka ett genoms fitnessvärde både åt det bättre och åt det sämre. En bra mutation 
skapar ett bättre genom och har då högre sannolikhet att bli vald för reproduktion 
medan en dålig mutation försämrar genomet och kommer då troligen inte finnas kvar i 
nästa generation. Figur 10 nedan visar hur mutation på en gen kan gå till. 

 
Figur 10. Mutation på en gen, där den femte genen ändrar värde från E till A. 

När eventuella mutationer har gjorts på ett genom läggs det till den nya generationen 
och när en ny generation är full, alltså när den består av lika många genom som den 
tidigare generationen gjorde, börjar algoritmen om ”från början”. 

Då en genetisk algoritm allt eftersom skulle välja ut de bästa procedurella texturerna 
via selektion skulle korsning och mutation göra att texturerna alltid förändrades något 
till nästa generation. Om tillräckligt många generationer körs bör en procedurell textur 
som liknar referensbilden till slut skapas. 

Ross och Wiens (2002) har visat att det går att skapa procedurella texturer med hjälp 
av genetisk programmering. Ibrahim (1998) har visat att samma sak är möjlig även 
med en genetisk algoritm, både när en användare sköter selektionen samt när den är 
automatiserad, men grafiskt lyckade resultat. En skillnad mellan Ibrahim’s arbete och 
detta projekt är att Ibrahim använder flera referenstexturer för att beräkna 
fitnessvärdet medan detta arbete enbart använder en referenstextur. 

Texturer är självklart inte det enda i spel som kan skapas procedurellt. Städer kan 
genereras under körning (Greuter, Leach, Parker och Stewart, 2003) och spelet Spore, 
som ännu inte har släppts, skapar alla varelser i spelet procedurellt (Total Spore). För 
detta projekt ligger fokus dock på att skapa procedurella texturer. 
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3 Problem 
Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en algoritm för att ta fram en 
procedurell textur som liknar en referensbild med hjälp utav en genetisk algoritm. 

Procedurella texturer är intressanta eftersom de kan föra med sig väldigt många 
fördelar om de kodas rätt. I kapitel 2.1.3 räknas ett antal fördelar med procedurella 
texturer upp – de tar mindre utrymme på hårddisken, objekt som textureras med en 
procedurell textur ser lika bra ut grafiskt sett oavsett avståndet mellan kameran och 
objektet samt att större områden kan textureras med samma procedurella textur då inte 
mönster upprepas som när vanliga texturer används. 

Nackdelen med procedurella texturer är dessvärre att det kan ta tid att skapa bra 
sådana vad gäller grafiskt utseende – för en grafiker är det enklare att rita en 
bildtextur än att manipulera värden i en procedurell textur för att få samma resultat. 

Även om bildtexturer gör ett spel mer grafiskt tilltalande så kan de fortfarande ta stor 
plats i minnet även om texturerna komprimeras till ett DXT-format (van Waveren, 
2006). Om spelet skall släppas på XBOX Live Arcade kan storleken på filen bli ett 
problem då den måste begränsas till 150 MB (Microsoft, 2007) och risken är då att 
vissa texturer plockas bort för att få ner storleken. 

Genom att försöka byta ut vissa bildtexturer – eller alla texturer – mot procedurella 
sådana skulle detta problem kunna undvikas. Spel såsom kkrieger visar att detta är 
möjligt då hela det spelet med texturer, modeller och musik får plats på 96k 
(.theprodukkt, 2006).  Exempelvis texturer för stenar, moln och gräs är sådana som 
skulle kunna skapas procedurellt då de ofta även behöver texturera stora områden. 
Detta är troligtvis intressant för de flesta spelutvecklare som vill ha en fortsatt snygg 
grafisk stil utan att spelet tar för mycket plats på hårddisken. 

3.1 Problemavgränsning 

Då ämnet procedurella texturer är väldigt brett måste problemet avgränsas. 

Inledningsvis måste typen av procedurella texturer som skall kunna skapas av 
programmet avgränsas. Att skapa texturer procedurellt som liknar fotografier är svårt 
(se kapitel 2.1.2), men texturer i stil med marmor, stenar, moln och gräs är mer 
sannolika att kunna återskapas med kod. 

För att kunna automatisera framtagandet av en procedurell textur måste alla 
parametrar för funktionerna som används för att bestämma texturens utseende kunna 
tas fram och ändras automatiskt. Då detta skall göras utan att en användare sitter 
framför datorn och övervakar processen måste programmet själv känna av när en 
procedurell textur börjar likna referensbilden. 

Det finns två tekniker som kan användas för att automatiskt skapa den procedurella 
texturen – genetisk programmering (se kapitel 2.2.1) samt genetiska algoritmer (se 
kapitel 2.2.2). Då genetiska algoritmer är mer inriktade på att manipulera värden 
medan genetisk programmering genererar programkod, passar det sig bättre att 
använda den första tekniken då det i detta fall är funktionsparametrar som skall 
genereras fram.  

Ytterligare en orsak till att genetisk programmering väljs bort är att Ross och Wiens 
(2002) redan har undersökt om det är möjligt att skapa procedurella texturer med 
denna teknik. Ibrahim (1998) har undersökt samma problem men istället använt en 
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genetisk algoritm, men utförandet skiljer sig åt mellan hans lösning och den som 
kommer att gås igenom i denna rapport. 

Problemavgränsningen är alltså enligt följande: En applikation skall skapas som med 
hjälp utav en genetisk algoritm tar fram parametervärden till en procedurell textur, där 
texturen som skapas skall likna en förutbestämd referensbild. Typen av bilder som 
skall kunna skapas är stenar, moln, gräs och liknande texturer. 

3.2 Delmål 

Detta problem kommer att delas upp i ett antal delmål som tas upp som underrubriker 
till detta delkapitel. 

3.2.1 Delmål 1: Utveckling av algoritmen 

Detta delmål består i att skapa en algoritm som kan skapa en procedurell textur, där en 
genetisk algoritm har som uppgift att evolvera fram bättre texturer för var generation 
som går. Denna algoritm skall kunna hantera följande punkter: 

• Indata i form utav pixelkoordinater skall kunna ges till algoritmen varpå ett 
färgvärde beräknas och ges som resultat. 

• Om samma indata ges till algoritmen flera gånger skall samma resultat alltid 
fås som svar. 

• Den genetiska algoritmen skall hantera framtagandet av vissa parametrar till 
algoritmen ovan. 

3.2.2 Delmål 2: Utvärdering av algoritmen 

Det andra och sista delmålet består i att utvärdera resultatet. Utvärderingen kommer 
ske på två sätt enligt kriterierna nedan. 

• Visuell likhet: Resultatet skall utvärderas för att se om den procedurella 
texturen liknar referensbilden rent visuellt. 

• Beräknad likhet: Fitnessvärdet är ett mått på hur lika texturerna är enligt 
fitnessfunktionen och skall därför analyseras för att se om ett bra fitnessvärde 
ger en procedurell textur som liknar referensbilden. 
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4 Metod 
I kapitel 3.1 beskrivs problemet som skall lösas varpå problemet i kapitel 3.2.1 samt 
3.2.2 delas upp i två delmål – utveckling och utvärdering. Detta kapitel tar upp hur 
dessa delmål skall lösas. 

4.1 Metod för utveckling 

En procedurell textur skulle kunna beräknas med hjälp utav algoritmer för hand men 
detta skulle vara svårt av många olika orsaker – dels måste beräkningarna alltid bli 
korrekta och resultatet måste kunna jämföras mot en referensbild vilket är svårt om 
inte texturen ritas ut. 

Ett annat alternativ är att skapa en grafisk implementation av problemet där algoritmer 
hanterar uppbyggandet utav den procedurella texturen. Fördelen med en 
datorimplementation är att en dator har mindre sannolikhet att göra felberäkningar vid 
matematiska beräkningar och kan automatiskt, om implementationen sköter det, rita 
ut resultatet. 

Valet av metod för att lösa delmålet är en implementation i form av en applikation av 
problemet med motiveringen att en dator kan göra matematiska beräkningar med 
större säkerhet än vad en människa skulle kunna göra för hand. En implementation på 
en dator kan även hantera utritning av texturen med en större exakthet än vad en 
människa kan för hand. 

4.2 Metod för utvärdering 

För att utvärdera om problemet är löst eller ej måste implementationen utvärderas.  

En metod är att utföra ett flertal experiment med olika referenstexturer där resultatet i 
form utav procedurella texturer analyseras utav datorn för att se hur likt resultatet är 
referenstexturen samt att låta en användare bedömma den visuella likheten.  

Då beräknad likhet och visuell likhet mellan den skapade texturen och bildtexturen är 
det som är utav intresse för att utvärdera algoritmen, är det svårt att hitta bra alternativ 
till ovanstående metod.  

Algoritmen i sig kan analyseras men den metoden är mer matematisk och skulle inte 
heller uppfylla delmålen. Valet av metod för att lösa detta delmål blir därför 
experiement, där varje experiment i sin tur innebär att en procedurell textur skapas 
utifrån en referenstextur varpå resultatet analyseras med avseende på visuell likhet 
samt beräknad liket mot referenstexturen. 
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5 Genomförande 
Föregående kapitel tog upp och bestämde vilka metoder som skall användas för att 
lösa problemet – att generera procedurella texturer utifrån en referensbild. Detta 
kapitel kommer ta upp hur metoderna har realiserats. 

5.1 Applikationen 

För att lösa problemet beslutades det i kapitel 4.1 att en applikation skall skapas som 
kan generera en procedurell textur utifrån en referensbild. Applikationen är kodad i 
programmeringsspråket C++. 

Följande delkapitel kommer ta upp hur den procedurella texturen skapas med hjälp 
utav diverse funktioner, hur den genetiska algoritmen är implementerad för att ta fram 
parametervärden åt funktionerna samt hur fitnessfunktionen är implementerad. 

5.1.1 Den procedurella texturen 

För att skapa texturen används ett programbibliotek vid namn libnoise. Från detta 
bibliotek har fem funktioner valts ut som används vid texturskapandet – Perlin noise 
(brus), ridged multifractal, voronoi samt turbulens för de två första funktionerna. 
Dessa funktioner kommer tas upp närmare i kapitel 5.1.2 - 5.1.5.  

För att beräkna vilken färg en pixel i den procedurella texturen skall ha görs först en 
beräkning utifrån de funktioner som används för att skapa texturen, varefter en 
förbestämd färgs färgvärden multipliceras med resultatet. Beräkningen ser i 
pseudokod ut enligt nedan. 

double resultat = 0; 

int antalfunktioner = 0; 

För alla pixlar: 

För alla funktioner: 

Om funktionen används: 

resultat += funktionsvärdet för pixeln; 

  antalfunktioner += 1; 

resultat /= antalfunktioner; 

röttFärgVärde *= resultat; 

gröntFärgVärde *= resultat; 

blåttFärgVärde *= resultat; 

Rita ut pixeln med färgen som beräknats. 

Om exempelvis Perlin noise används skickas pixelns koordinater i x- och y-led med 
som argument varpå ett decimaltal mellan 0 och 1 returneras som sedan multipliceras 
med det förbestämda färgvärdet. Detta ger vid utritning ett mönster där originalfärgen 
är den förbestämda färgen men som sedan har ljusare och/eller mörkare partier 
beroende på värdet som färgen multipliceras med. För att kunna visualisera den 
färdiga procedurella texturen som skapas används programbiblioteket SDL (Simple 
DirectMedia Layer, 2007) för att rita ut pixlar på skärmen. 

Det bör nämnas att x- och y-värdena mappas om – genom att dela värdena med 
storleken på texturen i x- respektive y-led fås värden inom intervallet 0 till 1. Om 
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detta inte görs kommer de procedurella texturerna som skapas enbart se ut som 
högfrekvent brus. Figur 11 nedan visar detta. 

  
Figur 11. Till vänster en textur där x- och y-värden har mappats om, till höger 
samma textur utan denna om-mappning. 

När fler funktioner används, till exempel Perlin noise samt voronoi, beräknas två 
värden som sedan adderas ihop, varpå resultatet divideras med två för att återigen få 
ett värde mellan 0 och 1. Då libnoise varnar för att vissa funktioner ibland kan 
returnera tal som ligger något över 1 och under 0 så görs en extra koll utav värdena 
och avrundar dem upp till 0 eller ner till 1 för att slippa grafiska artefakter. 

För att ytterligare förstå hur den procedurella texturen byggs upp och hur resultatet 
kan se ut som det gör kommer följande delkapitel ta upp de funktioner som kan 
användas vid texturskapandet. 

5.1.2 Perlin noise 

Perlin noise skapas genom att ett flertal brusfunktioner adderas ihop och är bra på att 
skapa bland annat molnliknande mönster (Elias, 1998). En bra förklaring av hur Perlin 
noise fungerar ges utav Perlin själv i Ebert et al (2003, s. 340 – 347) där även kod för 
en implementation av Perlin noise kan hittas. 

Libnoise har en implementation utav Perlin noise som kräver sex värden som 
inparametrar – antalet oktaver, frekvens för den första oktaven, ”persistance”, 
”lacunarity”, ett frövärde samt en parameter som bestämmer kvalitén på resultatet. 
Värdet för ”persistance” anger hurpass grovt bruset skall vara – låga värden ger 
mjukare brus. ”Lacunarity” bestämmer hur mycket frekvensen skall öka från oktav till 
oktav. Då dessa ord inte har en bra svensk översättning kommer de stå på engelska i 
denna rapport. Olika frövärden ger olika resultat på bruset. 
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Figur 12. Perlin noise, parametervärden: Frekvens på 2.0, persistance på 0.5, 
lacunarity på 2.0, frövärde på 16, 7 oktaver samt bästa kvalité. 

Alla ovanstående parametrar sätts via funktionsanrop. Ett anrop till Perlin noise i 
denna applikation med frekvensen 2.0, persistance på 0.5, lacunarity på 2.0, frövärdet 
16, 7 oktaver samt bästa kvalité på resultatet går att se i Figur 12 ovan. Som synes i 
figuren skapar Perlin noise molnliknande mönster. 

5.1.3 Ridged multifractal noise 

Ridged multifractal noise bygger på Perlin noise och används ofta för att skapa 
mönster som liknar bland annat marmor (Libnoise). Kenton Musgrave beskriver hur 
detta brus skapas i Ebert et al (2003, s. 504-505) och visar även en kodimplementation 
som genererar ridged multifractal noise. 

I libnoise finns det en funktion som skapar ridged multifractal noise, precis som för 
Perlin noise. Denna funktion tar fem parametrar – antalet oktaver, frekvens på första 
oktaven, ”lacunarity” (se 5.1.2 för förklaring), ett frövärde samt en parameter som 
bestämmer kvalitén på resultatet. 

 
Figur 13. Ridged multifractal noise, parametervärden: Frekvens på 2.0, 
lacunarity på 2.0, 7 oktaver, frövärde på 42 samt bästa kvalité. 



 

 19 

 

Precis som för perlin noise skapas ridged multifractal noise med ett funktionsanrop. 
Figur 13 ovan visar en procedurell textur skapad efter ett anrop till denna funktion 
med en frekvens på 2.0, lacunarity på 2.0, 7 oktaver, ett frövärde på 42 samt bästa 
kvalité som inparametrar. Som synes i figuren skapas marmorliknande mönster. 

5.1.4 Voronoi 

Voronoifunktionen skapar ett mönster som liknar sprucken lera. Detta mönster fås 
fram genom att punkter slumpas ut varpå alla pixlar kollar vilken punkt som ligger 
närmst. Alla pixlar som anser att en viss punkt ligger dem närmast tillhör samma 
voronoicell (Libnoise).  

De parametrar som behöver bestämmas för libnoise-funktionen för voronoi är 
frekvensen, ett frövärde, ett intervallvärde samt om avståndet mellan pixeln och dess 
valda punkt skall påverka resultatet. Frekvensen bestämmer i detta fall hur nära dessa 
punkter hamnar varandra – en högre frekvens ger ett tätare mönster med mindre 
celler. Intervallvärdet påverkar resultatet genom att lägga till eller dra ifrån ett 
slumpat värde inom intervallet för punkterna.  

  
Figur 14. Voronoi, parametervärden: Intervallvärde på 0.1, frekvens på 10 och 
frövärdet 30 för båda, den högra texturen har aktiverat att avståndet till pixeln 
påverkar resultat medan den vänstra inte har det. 

Figur 14 ovan visar resultatet efter ett anrop till voronoifunktionen med 
parametervärdena 0.1 på intervallvärdet, en frekvens på 10 samt ett frövärde på 30. 
Skillnaden mellan den högra och vänstra texturen i figuren är att den vänstra låter 
avståndet till punkten påverka färgvärdet medan den till höger inte gör detta. 

5.1.5 Turbulens 

Turbulens från libnoise används tillsammans med Perlin noise och/eller ridged 
multifractal noise och kan inte användas enskilt. Turbulens fungerar som så att 
indatan i form utav pixelkoordinater slumpas om något innan resultatet beräknas och 
returneras (Libnoise). 

Turbulens påverkas utav fyra inparametrar – frekvensen, frövärdet, styrkan samt 
grovhet. Frekvensen skall ha samma värde som noise-funktionen som turbulens 
används med. Styrkan (i kombination med frekvensen) påverkar typen av turbulens 
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som kommer skapas medan grovheten anger hur kraftigt indatan kommer förändras – 
låga värden ger mjukare övergångar än höga värden (Libnoise). 

  
Figur 15. Perlin noise (till vänster) med turbulens (till höger). 

I Figur 15 ovan visas hur turbulens påverkar Perlin noise, där bilden till vänster visar 
hur texturen såg ut med enbart Perlin noise och bilden till höger hur resultatet blir 
med turbulens. För att skapa turbulensen ovan har frekvensen värdet 2, styrkan värdet 
0.125, grovheten värdet 3 samt frövärdet 20. 

  
Figur 16. Ridged multifractal noise (till vänster) med turbulens (till höger). 

Figur 16 ovan visar hur turbulens påverkar ridged multifractal noise – bilden till höger 
i figuren visar hur turbulens har förändrat resultatet med inparametrarna 2.0 för 
frekvens, 0.1 i styrka, 4 i grovhet samt frövärdet 20. Bilden till vänster i figuren visar 
hur texturen såg ut innan turbulens lades till. 

Tillsammans kan Perlin noise, ridged multifractal noise, voronoi och turbulens skapa 
texturer med stor mönstervariation. Genom att även göra det möjligt att invertera 
färgerna ökar varaitionen ännu mer, vilket är möjligt i denna applikation. 

5.1.6 Den genetiska algoritmen 

Den genetiska algoritmen implementeras i denna applikation med hjälp av 
programbiblioteket EAL (Evolutionary Algorithm, Thieme). Kapitel 2.2.2 tar upp hur 
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en genetisk algoritm fungerar och därför kommer detta inte tas upp i detta kapitel. 
Vad som är intressant för att förstå denna lösning är dock vilka val som gjorts vad 
gäller mutation- och kombinationssannolikhet, hur urvalet av individer går till samt 
hur ett genom ser ut. 

Kombinationssannolikheten anger hur troligt det är att korsning kommer ske mellan 
två utvalda individer och är i denna applikation satt till 0.7. Detta värde var det första 
som applikationen testades med och då det gav relativt bra resultat behölls det. 
Mutationssannolikheten testades dock fram till 0.15, då ett värde på 0.1 emellanåt 
verkade ge för lite eller ingen variation i resultatet medan ett värde på 0.2 verkade ge 
för mycket variation. 

För korsning valdes tvåpunktskorsning för denna lösning – se kapitel 2.2.5 för en mer 
ingående förklaring av för- och nackdelar mellan olika korsningtekniker. Vid 
mutation valdes en mutationsteknik som modifierar genens värde med ett offset, då en 
gen i denna lösning består av ett decimaltal mellan 0.0 och 1.0. Detta offset är satt till 
0.3, vilket gör att ett genvärde på 0.471 som väljs ut för mutation kan få ett nytt 
genvärde inom intervallet 0.171 och 0.771. 

För selektion valdes rouletteselektion – se kapitel 2.2.4 för en mer ingående förklaring 
av de andra teknikerna som finns att välja mellan. Turneringsselektion testades men 
gav inte lika önskvärda resultat som rouletteselektion vilket gjorde att den senare 
valdes.  

 
Figur 17. Alla gener i genomet samt vilket parametervärde de står för. 

En viktig del utav den genetiska algoritmer är hur genomet är representerat. Som 
tidigare sagt representerar varje gen i genomet ett parametervärde till den procedurella 
texturen. Figur 17 ovan visar vilka gener som sätter vilka värden för funktionerna i 
den procedurella texturen. 

Alla gener har som tidigare sagt ett värde som ligger mellan 0.0 och 1.0. EAL-
biblioteket gör det möjligt att mappa om detta decimaltal till exempelvis ett heltal 
inom ett visst intervall som bestäms i koden. Detta sker bland annat när alla 
funktioner skall sätta sina frövärden, som kan ligga i intervallet 0 till 200 och måste 
vara av typen integer. Ett genvärde på 0.50 skulle i så fall ge ett frövärde på 100. 
Denna om-mappning av värden kan göras till integers, flyttal samt booleanska värden. 
Bilaga 1 innehåller en tabell där det visas vilken datatyp en gen kommer mappas om 
till samt inom vilket intervall och även vilken parameter som genen bestämmer. 
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5.1.7 Fitnessfunktionen 

Beräkningen utav fitness för en procedurell textur görs i tre steg, där varje steg i sig är 
en egen fitnessfunktion. Orsaken till detta är att vardera ”delfitnessfunktion” kollar på 
olika saker och är olika starka vad gäller att hitta mönster och/eller färgvärden. Varje 
pixel får ett eget fitnessvärde, varpå alla dessa värden läggs ihop för att därefter delas 
med antalet pixlar som finns i texturen för att få ett värde mellan 0.0 och 1.0. 

Den första funktionen jämför färgvärdet på en pixel med koordinaterna (x, y) i 
referensbilden med en motsvarande pixel (x, y) i den procedurellt skapade texturen. 
Nedan finns pseudokod för hur detta görs. 

T1 = Färgen från referensbilden. 

T2 = Färgen från den procedurella texturen. 

double result = 0; 

if (T1 == T2) 

  result += 1; 

else if (T2 har två lika färgvärden som T1) 

  result += 0.66; 

else if (T2 har ett lika färgvärde som T1) 

  result += 0.33; 

Denna funktion baseras enbart på färgvärdet för pixeln (x, y) vilket gör att färg i 
förhållande till omkringliggande pixlar ignoreras. Orsaken till detta är att pixlar med 
korrekta färgvärden skall väga tungt, så att procedurella texturer med rätt färgvärden 
ofta skall väljas för reproduktion. 

Den andra funktionen letar mer efter mönster genom att undersöka hur färgvärdena i 
pixlarna runt pixeln (x, y) ligger i förhållande till pixeln i mitten (alltså pixeln (x, y)). 
Pseudokod för denna funktion synes nedan. 

double result = 0; 

T1 = Färgen i pixeln (x, y); 

För alla pixlar runt (x, y): 

  T2 = Färgen i pixeln (x + m, y + n) i referensbilden; 

  T3 = Färgen i pixeln (x + m, y + n) i skapade texturen; 

  För alla färgvärden (r, g, b): 

   if ((T1.red < T2.red && T1.red < T3.red) ||  

T1.red > T2.red && T1.red < T3.red)) 

    result += 0.042; 

Koden hämtar ut färgen på pixeln (x, y) i referensbilden samt färgen på en pixel som 
ligger angränsande till (x, y), med andra ord (x + m, y + n), i både referensbilden och 
den procedurellt skapade texturen. Därefter jämförs ett utav färgvärdena, exempelvis 
rött – om den röda färgen i pixeln (x + m, y + n) är starkare (högre värde) än den i 
pixeln (x, y) på referensbilden och detsamma gäller för pixeln (x + m, y + n) i den 
procedurella texturen, kommer ett litet värde att adderas till resultatet.  
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Figur 18. En referensbild samt två procedurella texturer där de omkringliggande 
pixlarna jämförs mot mittenpixeln samt samma pixel i referensbilden. 

Figur 18 ovan visar hur den andra fitnessfunktionen fungerar – bokstaven H står för 
att färgen har ett högre färgvärde (alltså ljusare färg) än mittenpixeln, medan L står 
för lägre färgvärde (mörkare färg). Den första procedurella texturen kommer ge ett 
”dåligt” fitnessvärde för pixeln (x, y) då alla omkringliggande pixlar har höga 
färgvärden där det ”ska” vara låga och vice versa. Den andra procedurella texturen 
kommer få ett fitnessvärde på 0.25 då hälften utav pixlarna runt (x, y) ligger åt rätt 
håll med sina färgvärden (de med gröna pixlar). 

Denna andra fitnessfunktion lägger enbart vikt på hur färgvärdena ligger i förhållande 
till varandra runt en viss pixel vilket gör att den känner igen mönster, något som den 
första fitnessfunktionen saknade. 

Den tredje funktionen fungerar ungefär som den ovan, fast fäster större vikt vid 
färgvärdena – om pixeln (x + m, y + n) i referensbilden har det röda färgvärdet 150, 
måste det röda färgvärdet i samma pixel i den procedurella texturen ligga inom 
intervallet 150 +- 10 och om så är fallet läggs 0.042 till resultatet.  Pseudokoden 
nedan förklarar denna fitnessfunktion.  

double result = 0; 

För alla pixlar runt (x, y): 

T1 = Färgen i pixeln (x + m, y + n) i referensbilden; 

  T2 = Färgen i pixeln (x + m, y + n) i skapade texturen; 

  if ((T1.rött – 10 < T2.rött) && (T1.rött + 10 > T2.rött)) 

   result += 0.042; 

Denna tredje fitnessfunktion känner delvis av mönster, men lägger större vikt på att 
färgvärdena på pixlarna skall vara korrekta alternativt ligga inom ett visst spann från 
det rätta färgvärdet.  

De tre fitnessfunktionerna kontrollerar tillsammans hur lik pixeln (x, y) är målpixeln, 
hur färgerna runt pixeln förhåller sig till mittenpixeln i referensbilden samt om 
pixlarna runt mittenpixeln ligger nära med sina färgvärden. Resultatet delas med tre 
då det är tre fitnessfunktioner som används för att få ner värdet i intervallet 0.0 till 
1.0. Tillsammans ger funktionerna relativt bra fitnessvärden till texturer där färger och 
mönster liknar de som finns i referensbilden. 

Andra varianter på fitnessfunktioner provades under utvecklingstiden, såsom att 
enbart använda en utav ovanstående funktioner i taget, men detta gav lägre 
fitnessvärden jämfört med kombinationen utav fitnessfunktioner enligt ovan. 
Ytterligare en variant var att enbart pixlar med helt korrekta färgvärden ökade på 
fitnessvärdet, men denna variant kände inte av mönster vilket gjorde att den valdes 
bort. kombinationen utav fitnessfunktioner som gicks igenom ovan var den variant 
som avslutningsvis valdes ut inför experimenten. 
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5.2 Experimentmiljön 

I kapitel 4.2 beslutades det att implementationen skall utvärderas genom att ett flertal 
tester görs där procedurella texturer skapas för att efterlikna referensbilden. 

I denna applikation har en testmiljö skapats där ett flertal storlekar av en textur kan 
laddas in för att därefter återskapas procedurellt. Referensbilderna måste finnas i 
storlekar 16 × 16 pixlar, 32 × 32 pixlar upp till 256 × 256 pixlar för att fungera. För 
varje storlek på texturen körs ett inmatat antal generationer, varpå den bästa individen 
sparas undan vid avslutad körning.  

Den sista generationen för en viss storlek på texturen står till grund för nästa varv med 
samma antal generationer, där en större textur laddas in. Förhoppningen är att denna 
stegvisa ökning i storlekar skall göra att ett mönster lättare känns igen i de mindre 
referensbilderna och att dessa individer skapar generationer med bra gener som 
hänger kvar tills texturer med storleken 256 × 256 pixlar skall börja tas fram. 

Experimentmiljön ger användaren möjlighet att mata in namnet på en referensbild 
samt antalet generationer som skall köras per varv. Då genvärdena för den bästa 
individen sparas undan finns det även ett val där en procedurell textur kan återskapas 
utifrån värden från en textfil. 
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6 Resultat 
Syftet med detta projekt var att utveckla en metod som med hjälp av en genetisk 
algoritm skulle evolvera fram procedurella texturer som skulle likna en referensbild. 
Främst molntexturer, grästexturer, stentexturer och liknande sorters texturer skulle 
kunna skapas. Detta kapitel kommer att redovisa resultaten. 

6.1 Egenskapad textur som referensbild 

Som första test försöker applikationen återskapa en textur som den själv har skapat 
tidigare. Detta gör att det finns en chans att applikationen kan hitta en procedurell 
textur som liknar referenstexturen till 100 %, även om sannolikheten att detta sker är 
liten då generna måste vara identiska med de gener som skapade texturen i sig. 

     
Figur 19. Referenstexturerna för den egenskapade texturen. 

Figur 19 ovan visar referenstexturerna som används vid detta test. Applikationen 
kommer inledningsvis att arbeta med den minsta texturen (16 × 16 pixlar) i 50, 75 
eller 100 generationer för att därefter ladda in större varianter av texturen efterhand. 
Varje test kommer alltså att köras i tre omgångar med 50, 75 eller 100 generationer 
per referensbildssteg. 

Orsaken till denna stegvisa ökning utav referenstextur är som tidigare sagt att det 
finns en förhoppning om att mönster känns igen tidigt i de mindre texturstegen, varpå 
dessa individer med bra mönster i de små texturerna ligger till grund för kommande 
generationer vilket bör ge bättre visuella resultat. 
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Figur 20. Resultat vid test med 50 generationer per steg. 

Det finns två mått på likhet mellan den skapade procedurella texturen och 
referensbilden – visuell likhet samt fitnessvärden. Figur 20 ovan visar de procedurella 
texturer som skapats under körning med 50 generationer per steg, samt att de mindre 
texturerna har förstorats till 128 × 128 pixlar för att mönster skall kunna ses. 

Rent visuellt finns det i Figur 20 inga resultat som är helt likt referensbilderna, även 
om den sista texturen börjar likna målet. Att de två första texturerna är helt 
enkelfärgade är inte helt förvånande då det i de mindre texturerna för de storlekarna 
inte går att utskilja några specifika mönster. 

 
Figur 21. Resultat vid test med 75 generationer per steg. 

Figur 21 ovan visar resultatet från testet med 75 generationer per steg. Visuellt sett är 
dock resultatet sämre än det från testet med 50 generationer – det finns visserligen 
mer mönster i de skapade texturerna men de liknar inte målet. 



 

 27 

 

 
Figur 22. Resultat vid test med 100 generationer per steg. 

I Figur 22 syns resultatet från det sista testet med dessa referenstexturer. Återigen 
finns det mer mönster i de tidiga texturerna men slutresultatet är visuellt sett inte likt 
målet, förutom vad gäller färgen. De två första texturerna som skapas vid detta test 
har vissa visuella likheter med måltexturerna, men det är fortfarande en relativt stor 
skillnad vad gäller mönster mellan dem. 

Förhoppningen var att tester med fler generationer per steg skulle arbeta fram bra 
gener och genom till det sista steget vad gällde färg och mönster, men visuellt sett 
lyckas inte detta i dessa tester – sluttexturen som skapas i 50-generationstestet liknar 
måltexturen mer än vad sluttexturerna från 75- och 100-generationstesterna gör. 

 
Figur 23. Graf över fitnessvärden för 50-generationstest. 

Applikationen tittar dessvärre inte på visuell likhet, utan bedömer vad som anses vara 
en lik textur efter dess fitnessvärde. I Figur 23 ovan visas hur fitnessvärdet har 
förändrats från generation till generation i 50-generationstestet – de gröna strecken 
visar att nästa storlek på bildtextur har laddats in. Som synes i grafen har de tidiga 
resultaten ett högt fitnessvärde vilket sjunker när större referenstexturer laddas in. 
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Figur 24. Graf över fitnessvärden för 75-generationstest. 

Figur 24 visar samma beteende vad gäller förändringar i fitnessvärde under 75-
generationstestet som för testet med 50 generationer. 

 
Figur 25. Graf över fitnessvärden för 100-generationstest. 

Figur 25 ovan visar samma beteende som 50- och 75-generationstesten vad gäller 
utveckling utav fitnessvärdet. Alla testen har gemensamt att det första steget, där en 
16 × 16 pixlar stor textur används som referensbild, ger höga fitnessvärden. Detta är 
att förvänta då antalet pixlar som jämförs mot varandra är få och chansen att mönster 
skall finnas samt kunna kännas igen på så få pixlar är liten. 

Den visuella likheten mellan den skapade texturen och referensbilden i de tre testen är 
störst för texturen från 50-generationstestet. Detta stämmer dock inte överens med det 
som fitnessvärdena säger enligt graferna – det första testet ger ett slutresultat med ett 
fitnessvärde på omkring 0.65-0.66, medan resultatet från det tredje testet (med 100 
generationer) ger ett värde på runt 0.69.  

Att använda ett större antal generationer i ett test ger i detta fall högre fitnessvärden, 
vilket går att se i graferna i Figur 23, Figur 24 och Figur 25, men ett högre 
fitnessvärde innebär i detta fall inte nödvändigtvis ett visuellt sett bättre resultat. Detta 
går att se om exempelvis slutresultatet från det första testet jämförs mot slutresultatet 
från det tredje testet – fitnessvärdet anser att det tredje testet är mer lyckat (högre 
värde) än det första, trots att texturen som skapats i det första testet är visuellt sett mer 
lik referensbilden än texturen från det tredje testet. 
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6.2 Grästextur som referensbild 

Föregående kapitel tog upp resultatet från när applikationen försökte återskapa en 
egenskapad procedurell textur. Detta kapitel tar upp resultatet för hur väl 
applikationen har lyckats återskapa en grästextur. 

     
Figur 26. Referenstexturerna för grästexturen (Från CG Textures). 

I Figur 26 ovan syns de referensbilder som använts för detta test. Grästexturen har 
mönster i form av färgskiftningar mellan ljusare och mörkare gräspartier. Texturen i 
sig är relativt pixlig – med andra ord saknar den tydliga, precisa mönster jämfört med 
föregående test där mönstret i referensbilden var väldigt tydligt. 

 
Figur 27. Resultatet vid test med 50 generationer per steg. 

I Figur 27 ovan syns resultatet efter en körning utav applikationen med 50 
generationer per steg. Redan de två första stegen ger resultat som rent visuellt skulle 
kunna tas för grästexturer, även om de inte helt liknar måltexturen. Även den fjärde 
texturen (128 × 128) har ett utseende som skulle kunna tas för en grästextur samt att 
vissa färgskiftningar som finns i måltexturen även går att se i den skapade texturen.  



 

 30 

 

Trots att de fyra första stegen med mindre texturer fick fram visuellt bra resultat, blir 
slutresultatet inte önskvärt – varken mönster eller färg stämmer väl överens med 
måltexturen i det sista steget. 

 
Figur 28. Resultatet vid test med 75 generationer per steg. 

Det första testet skapade procedurella texturer som liknade referensbilderna, men 
Figur 28 visar att resultatet inte blev lika önskvärt för testet med 75 generationer per 
steg. Endast den första skapade texturen liknar visuellt en grästextur och dessa gener 
verkar försvinna efterhand, då efterföljande texturer saknar likhet med målet. 

 
Figur 29. Resultatet vid test med 100 generationer per steg. 

Figur 29 visar resultatet från testet med 100 generationer och även här saknas resultat 
som visuellt kan jämföras mot de resultattexturer som skapades i 50-generationstestet. 
De procedurella texturerna i detta test liknar måltexturerna något mer än de från det 
andra testet, men är fortfarande en försämring om det visuella resultatet jämförs mot 
resultaten från det första testet. 
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Figur 30. Graf över fitnessvärden för 50-generationstestet. 

Precis som i graferna för fitnessvärden i föregående kapitel går det i Figur 30 att se att 
fitnessvärdet ligger högre i de tidiga stegen för att sedan sjunka efterhand. 

 
Figur 31. Graf över fitnessvärden för 75-generationstestet. 

Figur 31 visar hur fitnessvärdet utvecklas för testet med 75 generationer per steg och 
precis som i föregående graf sjunker fitnessvärdet när en större bildtextur laddas in. 
Även intervallen som fitnessvärdent kan ligga mellan är sig likt, även om 
minimivärdet är något mer oregelbundet för detta test. 

 
Figur 32. Graf över fitnessvärden för 100-generationstestet. 

Figur 32 visar samma beteende som de två tidigare graferna gjort, fast denna gång för 
testet med 100 generationer per steg. Maxfitnessvärdet skiljer sig inte nämnvärt 
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mellan de olika graferna, men fortfarande är resultaten som ritas ut på skärmen 
visuellt väldigt olika. 

Graferna visar att alla resultatstexturer har haft snarlika fitnessvärden från steg till 
steg och fler generationer har inte gett någon större ökning i fitnessvärde som i fallet 
med återskapandet utav en egenskapad textur. 

Om de fyra första resultattexturerna från varje test jämförs mot varandra kommer den 
visuella likheten mot referensbilden att variera trots att deras fitnessvärden enbart 
skiljer sig åt marginellt, vilket visar på att liknande – eller identiska - fitnessvärden 
kan ge varierande resultat. 

6.3 Molntextur som referensbild 

Molnliknande mönster kan skapas med hjälp av bland annat Perlin noise (se kapitel 
5.1.2) och därför borde en molntextur kunna återskapas med denna applikation. 

     
Figur 33. Referenstexturerna för molntexturen (Från CG Textures). 

Figur 33 ovan visar de referensbilder som använts för detta test. Då vissa utav 
referenstexturerna saknar moln i sig kan detta påverka resultatet, då molnmönstret 
dyker upp först under de två sista stegen. 
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Figur 34. Resultatet vid test med 50 generationer per steg. 

Figur 34 ovan visar resultatet efter ett test med 50 generationer per steg. Vissa utav 
texturerna som skapats använder blå nyanser som färg, men alla saknar dessvärre 
moln i sina mönster. Detta har troligtvis att göra med att genomen i de tidiga stegen 
ansåg att mönster gjorde av voronoi-funktionen gav bra resultat, vilket gjorde att 
eventuella procedurella texturer med Perlin noise-mönster valdes bort. 

 
Figur 35. Resultatet vid test med 75 generationer per steg. 

Precis som i föregående test saknar de procedurella texturerna i Figur 35 visuella 
likheter med referenstexturerna utöver den blå färgen på himlen. 

 
Figur 36. Resultatet vid test med 100 generationer per steg. 

Figur 36 visar samma problem som de två tidigare testen – den blå färgen används i 
de flesta skapade texturerna men avsaknaden av moln i mönstret gör att det saknas 
likhet med referenstexturerna. Möjligtvis skulle den andra skapade texturen kunna tas 
för en molntextur men den liknar fortfarande inte referenstexturen.  
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Orsaken till avsaknaden av visuell likhet med referenstexturerna har gissningsvis 
delvis att göra med referenstexturerna i sig – att molnen dyker upp sent i bilderna gör 
att applikationen kan ha svårt att förstå att det är just Perlin noise som skall användas 
för att skapa dessa mönster då dessa genom troligtvis redan har blivit bortsorterade. 

 
Figur 37. Graf över fitnessvärden för 50-generationstestet. 

Figur 37 ovan visar grafen för testet med 50 generationer per steg och visar en stor 
oregelbundenhet i fitnessvärden samt att lokala maxima förekommer, särskilt i det 
första steget. Låga fitnessvärden i det sista steget (0.41 – 0.45) visar att resultatet inte 
anses vara likt referensbilden, vilket även kan verifieras visuellt. En utav orsakerna till 
det höga fitnessvärdet i det första steget har gissningsvis att göra med att den rosa 
nyansen i texturen har färgvärden som ligger nära den blåa färgen i referenstexturen, 
vilket ger höga värden i fitnessfunktionen. 

 
Figur 38. Graf över fitnessvärden för 75-generationstestet. 

Figur 38 visar samma oregelbundenhet i fitnessvärden som 50-generationstestets graf. 
Fitnessvärdena ligger relativt högt i de tre första stegen då dessa referenstexturer 
nästan enbart är blå, med ett högt lokalt maxima i det tredje steget då den blå nyansen 
som skapats där stämmer väl överens med referenstexturens. 
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Figur 39. Graf över fitnessvärden för 100-generationstestet. 

Grafen i Figur 39 visar ungefär samma utveckling av fitnessvärde som de två tidigare 
graferna, med ett högt lokalt maxima i det första steget. Något som även varit 
gemensamt i dessa tre grafer har varit att minimivärdet har legat stabilt, likaså 
medelvärdet över fitness. 

Dessa tester visar återigen att höga fitnessvärden, som i det första steget i det tredje 
testet, inte nödvändigtvis innebär att resultaten rent visuellt liknar referenstexturerna. 
Då resultaten delvis bygger på hur startgenerationen – som slumpas fram – ser ut, är 
det möjligt att bättre texturer skulle kunna skapas om testen gjordes om ett antal 
gånger. Att låta testen köras i fler generationer skulle kunna ge andra och 
förhoppningsvis bättre resultat. 

Att använda andra molntexturer som referenstexturer, där molnmönster delvis syns i 
alla steg, skulle troligtvis ge bättre visuella resultat då applikationen skulle känna igen 
mönster snabbare och inte enbart texturer med liknande bakgrundsfärger (som den 
blåa himmelen) som referensbilden. 

6.4 Sprucken sten som referensbild 

Sprucken sten kan skapas med hjälp av bland annat voronoifunktionen (se kapitel 
5.1.4) i kombination med andra funktioner för att få fram stenliknande texturer, då 
voronoifunktioner kan skapa polygonaktiga mönster med skarpa kanter. 

     
Figur 40. Referenstexturerna för den spruckna stentexturen (Från CG Textures). 
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Figur 40 ovan visar referenstexturerna som används för detta test. För detta test är det 
intressant att se om applikationen lyckas återskapa det spruckna mönstret i stenen, 
vilket är teoretiskt möjligt med hjälp av voronoifunktionen. 

 
Figur 41. Resultatet vid test med 50 generationer per steg. 

Det första testet med 50 generationer per steg ger resultatet i Figur 41 ovan. Som 
synes skapas mönster med hjälp av voronoifunktionen som skulle kunna liknas vid 
sprucken sten, men texturerna saknar den grå färgen som referenstexturerna har. Den 
första skapade texturen skulle eventuellt ha kunnat likna referensbilderna om färgen 
hade varit korrekt. 

 
Figur 42. Resultatet vid test med 75 generationer per steg. 

Resultaten i Figur 42 saknar visuell likhet med referensbilderna även om fyra utav 
texturerna har gråa nyanser som färger, men alla saknar tydliga voronoifunktions-
mönster vilket gör att de inte liknar sprucken sten. 
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Figur 43. Resultatet vid test med 100 generationer per steg. 

Figur 43 visar resultatet från det sista testet med 100 generationer. Den tredje texturen 
har en blå-grå färg i kombination med en voronoi-funktion, men cellerna ligger för 
tätt inpå varandra jämfört med referensbilderna. Rent visuellt har det inte i detta test 
skapats en procedurell textur som liknar referenstexturerna.  

Gemensamt för alla tre test är att inget utav slutresultaten liknar referensbilderna rent 
visuellt, även om vissa utav texturerna som skapats liknar stenar något. Applikationen 
använder voronoifunktionen på vissa ställen för att skapa texturer som liknar sprucken 
sten vilket innebär att den känner av att det är ett sådant sorters mönster som skall 
skapas. 

 
Figur 44. Graf över fitnessvärden för 50-generationstestet. 

I Figur 44 visas hur fitnessvärdena för 50-generationstestet har utvecklats. Som i 
tidigare grafer finns det många höga värden i det första steget varpå fitnessvärdet 
sjunker när större texturer laddas in efterhand. Trots att de skapade texturerna saknar 
de mönster och färger som finns i referensbilderna fås fortfarande relativt höga 
fitnessvärden vilket troligtvis har att göra med att färgerna delvis stämmer överens 
med de som finns i referenstexturerna, då dessa till stora delar är helgrå. 
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Figur 45. Graf över fitnessvärden för 75-generationstestet. 

Figur 45 visar samma beteende vad gäller hur fitnessvärdet utvecklas som för det 
tidigare testet. Det kan vara förvånande att en helt lila textur får ett fitnessvärde på 
omkring 0.68 i steg ett för detta test, men då det enbart är 16 pixlar som jämförs mot 
varandra spelar färgvärdena i sig stor roll, vilket kan ge höga värden till enfärgade 
procedurella texturer om färgvärdena ligger någorlunda nära i förhållande till 
varandra. 

 
Figur 46. Graf över fitnessvärden för 100-generationstestet. 

Fitnessvärdena för testet med 100 generationer per steg syns i Figur 46. I denna graf 
finns inte lika många lokala maxima, förutom i det sista steget. Minimivärdet i denna 
graf är också något mer oregelbundet jämfört med tidigare grafer för detta delkapitel. 

Enligt graferna finns det texturer med fitnessvärden uppemot 0.6 – 0.7, vilket borde 
innebära att resultaten borde ligga någorlunda nära referenstexturerna. Om texturerna 
som skapats analyseras visuellt syns det att inga utav dem liknar referensbilderna. 

Möjligtvis hade det varit lättare att försöka återskapa denna typ av textur om det hade 
funnits mer färgskiftningar i stenen för att undvika att enkelfärgade skapade texturer 
skulle få höga fitnessvärden då mönster troligtvis hade kräfts för de högre värdena. 
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7 Analys 
Resultaten i föregående kapitel visar att applikationen som skapats kan evolvera fram 
procedurella texturer med visuella likheter med referenstexturerna som har valts ut. 
Inget utav resultaten är dock identiska med referensbilden. 

Graferna över fitnessvärdena för de olika testen har liknande beteenden vad gäller hur 
värdena ökar och minskar. Gemensamt för alla grafer är att värdena överlag sjunker i 
samband med att en större textur laddas in, vilket syns tydligast när den andra 
texturen laddas in. Det högsta fitnessvärdet för ett test uppmäts också alltid i det första 
steget med vissa sällsynta undantag, där undantagen beror på lokala maxima. 

Det går inte att se någon förbättring av fitnessvärdena i graferna, med andra ord att 
värdena efter ett antal generationer börjar stabiliseras och peka uppåt. Minimi- och 
maximivärdena är snarare relativt oregelbundna. I vissa grafer kan en förbättring av 
medelvärdet synas, särskilt i det första steget, men denna förbättring försvinner mer 
och mer för varje ny textur som laddas in. Någon förbättring av det visuella resultatet 
och fitnessvärdena för texturerna har inte märkts av när antalet generationer som körs 
per steg har ökats. 

Resultaten visar att en procedurell textur med visuella likheter med referenstexturen 
inte nödvändigtvis måste ha ett högt fitnessvärde, vilket även gäller åt andra hållet. 
Applikationen finner relativt ofta en bra färg att använda för texturerna, men den är 
sämre på att känna igen mönster. I vissa tester har dock procedurella texturer skapats 
som till viss del liknar referenstexturerna även om mönstret i sig är felaktigt, 
exempelvis i det första testet med grästexturen. 

Testerna visar även att valet av referenstexturer och mönstren i dessa i sin tur kan 
påverka resultaten, då testet med en grästextur som referensbild gav relativt goda 
visuella resultat medan testet med en molntextur gav sämre visuella resultat. 
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8 Slutsats 
Analysen av resultaten i föregående kapitel visar att alla delmål för detta projekt har 
uppnåtts. Applikationen kan skapa procedurella texturer med vissa visuella likheter 
med referenstexturerna som har valts ut. 

För att utvärdera algoritmen som skapades skulle visuell likhet och beräknad likhet 
undersökas. Analysen visar att ett högt fitnessvärde på en procedurell textur inte 
behöver betyda att texturen är lik referenstexturen, vilket även gäller åt andra hållet. 
Att öka antalet generationer över vilka en textur evolveras fram gör att sannorlikheten 
ökar för att fitnessvärdet skall öka, vilket i sin tur även bör ge visuellt bättre texturer, 
men detta har inte hänt i dessa tester. 

Applikationen kan återskapa texturer med varierande resultat vad gäller visuell kvalité 
och de mer lyckade resultaten skulle teoretiskt sett kunna användas i ett spel istället 
för referenstexturen, vilket var ett utav motiven för detta arbete. 

8.1 Diskussion 

Ibrahim (1998) skapade procedurella texturer med en genetisk algoritm som i detta 
arbete, men med skillnaden att det i hans fall användes ett flertal referenstexturer av 
samma storlek och inte enbart en som i detta projekt. Detta projekt visar att det är 
möjligt att återskapa procedurella texturer med enbart en textur som referensbild, 
vilket kan anses vara något enklare än att använda flera referenstexturer. 

Texturer är dock inte det enda i spel som kan skapas procedurellt – ett exempel är 
spelet kkrieger (.theprodukkt, 2006) där även modeller genereras procedurellt. Detta 
projekt visar att det är möjligt att skapa visuellt liknande texturer utifrån en 
referensbild och därför vore det även intressant att undersöka om det vore möjligt att 
återskapa exempelvis 3D-modeller procedurellt. 

Då en genetisk algoritm i detta projekt evolverar fram värden, skulle även musik 
eventuellt kunna skapas procedurellt genom att exempelvis låta sinus och cosinus-
kurvor bestämma hur en viss ton skall låta, där målet är en referens-låt som skall 
försöka efterliknas. 

En genetisk algoritm skulle även kunna användas vid framtagande utav 
parametervärden för exempelvis fiender i ett rollspel. Fitnessvärdet för en fiende 
skulle då kunna bestämmas utav en spelare som får tävla och/eller slåss mot fienderna 
för att se hur svåra de är och bedöma dem därefter, varpå mer spelaranpassade fiender 
efterhand förhoppningsvis skulle tas fram. 

Detta projekt har visat att det är möjligt att ta fram procedurella texturer med visuella 
likheter med en referenstextur på ett enklare sätt än den metod som Ibrahim (1998) 
använde. Detta kan underlätta för spelutvecklare som vill använda procedurella 
texturer i spel, då det enbart krävs en bildtextur för framtagandet i denna applikation. 

Analysen visar dock att fitnessfunktionen för denna lösning inte är tillräckligt bra vad 
gäller att upptäcka och känna igen mönster. Orsaken till detta är att funktionen i 
nuläget enbart tittar på hur en viss pixels färgvärden i den procedurella texturen ligger 
i förhållande till grannpixlarnas färgvärden i referensbilden, vilket gör att ett skapat 
mönster kan vara identiskt med referenstexturen men förskjutet med en pixel åt ett 
håll för att fitnessvärdet skall bli lägre. 
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Analysen visar att resultaten kan variera mycket mellan olika tester med olika 
generationer, men tester som inte redovisats i denna uppsats visar även på skillnader 
mellan tester där samma antal generationer har använts. Detta kan bero på att 
startgenerationen slumpas fram vilket gör att två tester med samma referenstexturer 
inte har samma förutsättningar, vilket i sin tur kan påverka resultatet negativt. 

8.2 Framtida arbete 

Det finns många framtida arbeten som kan härledas från detta projekt. Ett utav dem är 
att utveckla en bättre fitnessfunktion som lättare känner igen mönster i de skapade 
texturerna – detta skulle exempelvis kunna göras med hjälp av andra AI-tekniker. 

Applikationen i sig skulle behöva förändras och förbättras på så vis att vissa 
funktioner skall kunna stängas av vid vissa körningar – voronoifunktionen lär 
exempelvis inte behövas om det är en molntextur som försöker återskapas. 

Då ett utav motiven med detta projekt är att kunna ersätta vanliga bildtexturer med 
procedurella texturer i spel, vore det ett framtida arbete att försöka få in de 
procedurella texturer som skapas med detta program i spelmotorer såsom OGRE. Om 
detta skulle ske vore det även intressant att jämföra de visuella skillnaderna i spelet 
om ett objekt skulle textureras med både en bildtextur och därefter en procedurell 
textur, för att se om den visuella kvalitén upphålls. 

Ännu en förbättring utav applikationen vore att skapa en kontrollerad startgeneration. 
I nuläget slumpas alla individer i startgenerationen fram, vilket gör att ett test inte kan 
jämföras mot ett annat då deras grundförutsättningar är olika. Exempelvis kan vissa 
funktioner och färger, såsom voronoi rött, vara överrepresenterade i startgenerationen, 
vilket kan skapa problem om referenstexturen består av moln i vita och blå nyanser. 

I dessa tester kördes varje test med 100 individer per generation i 50, 75 och 100 
generationer. Ökningen i generationsantal gav inga större utslag i de visuella 
resultaten eller i fitnessvärdena, vilket kan ha att göra med att ökningen är för liten – 
därför vore det intressant att köra ett antal test i uppemot 1000 generationer för att se 
om en större ökning ger bättre resultat. 

Ytterligare ett framtida arbete vore att undersöka om det är möjligt att återskapa 
exempelvis städer som procedurella sådana med till exempel flygfotografier som 
målbilder. Det vore även intressant att försöka skapa 3D-modeller procedurellt där 
målet skulle kunna bestå utav en 3D-modell eller fotografier utav modellen framifrån 
samt ifrån sidan. 

Då genetiska algoritmer kan arbeta fram parametervärden vore det intressant att 
undersöka om det är möjligt att balansera ett spel med en sådan teknik. Exempel på 
värden som skulle kunna sättas är hastigheten på karaktären, maxhöjden på ett hopp 
och hur snabba motståndarna är. Då det oftast annars är designers som testar sig fram 
till bra parametervärden vore det intressant att se hur bra en genetisk algoritm skulle 
kunna hantera detta åt dem, samt om det skulle kunna spara in utvecklingstid.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Intervall för genvärden 

Gen Parameter som sätts Datatyp Intervall 

1 Perlin::Frequency Double 1.0 – 15.0 

2 Perlin::Persistance Double 0.0 – 1.0 

3 Perlin::Lacunarity Double 1.0 – 4.0 

4 Perlin::SeedValue Integer 0 – 200 

5 Perlin::Octaves Integer 1 – 8 

6 Perlin::NoiseQuality Integer 1 – 2 

7 Ridged::Frequency Double 1.0 – 15.0 

8 Ridged::Lacunarity Double 1.0 – 4.0 

9 Ridged::SeedValue Integer 0 – 200 

10 Ridged::Octaves Integer 1 – 8 

11 Ridged::NoiseQuality Integer 1 – 2 

12 Voronoi::Displacement Double 0.0 – 0.45 

13 Voronoi::Frequency Double 1.0 – 10.0 

14 Voronoi::SeedValue Integer 0 – 200 

15 Voronoi::EnablePixelDistance Boolean True/False 

16 Turbulence::Power Double 1.0 – 4.0 

17 Turbulence::Roughness Integer 1 – 8 

18 Turbulence::SeedValue Integer 0 - 200 

19 UsePerlinNoise Boolean True/False 

20 UseRidgedMultifractalNoise Boolean True/False 

21 UseVoronoi Boolean True/False 

22 UsePerlinTurbulence Boolean True/False 

23 UseRidgedTurbulence Boolean True/False 

24 Color::RED Integer 0 – 255 

25 Color::GREEN Integer 0 – 255 

26 Color::BLUE Integer 0 – 255 

27 InvertColor Boolean True/False 

 


