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Sammanfattning 
Dagens spel kräver hela tiden mer resurser i en konstant växande och mer detaljerad 
spelvärld. Det är därför intressant att titta på alternativ till att designers manuellt 
placerar ut innehåll i en värld. Problemet som tas upp är om det är möjligt att 
kombinera generering av procedurellt innehåll i form av en skog med att låta en 
användare kunna påverka denna generering. Problemet delas upp i två delar där en 
utveckling av en arkitektur sker genom att utvärdera existerande skogsmodeller och 
sedan implementera arkitekturen. Slutligen sker en utvärdering av modellen genom att 
analysera ett antal scenarier. Resultaten visar att det är möjligt att låta en användare 
kunna påverka en evolvering av en skog genom att ändra egenskaper på ett specifikt 
område, men påverkas i stor grad av hur pass komplex skogsmodellen är. Arbetet 
visar att det är möjligt att enkelt kunna styra och påverka generering av procedurellt 
innehåll. 

Nyckelord: Procedurellt innehåll, skogsmodell, skoggenerering, semiautomatisk, 
spridning, vegetation 
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1  Introduktion 
Procedurellt innehåll inom dataspel är en ganska gammal idé där en dator automatiskt 
genererar något, utan att en användare direkt sitter och manipulerar det som skapas. 
Detta kan appliceras på alla tänkbara sätt även om det är mest utbrett för att bl.a. 
generera texturer och polygonytor (Wikipedia, 2007b). 

Automatisk generering av innehåll existerar också inom spel, även om det inte har 
använts i någon större grad. Det håller dock på att ändras då procedurellt innehåll har 
blivit ett aktuellt ämne den senaste tiden bl.a. genom spel som The Elder Scrolls IV: 
Oblivion, Just Cause och även det uppkommande spelet Spore, som håller på att 
skapas av Will Wright, skaparen av The Sims 2. Spore använder sig nästan 
uteslutande av procedurellt innehåll (Wikipedia, 2007c). Genom att använda sig av 
procedurellt innehåll är det möjligt att spara in dyrbara resurser genom att låta 
algoritmer sköta delar av skapandet.  

I detta arbete kommer fokuseringen att ligga på användning av procedurella tekniker 
för att skapa en skog som kan användas i ett dataspel. När en skog har genererats 
automatiskt ska det sedan finnas möjlighet för användaren själv att modifiera denna 
skog, för att då kunna kombinera den fördel som procedurellt innehåll ger med att 
kunna modifiera innehållet manuellt, eller i detta fall semi-manuellt.  

Fördelarna som kan fås genom procedurellt innehåll är det faktum att innehållet 
skapas automatiskt utifrån vissa algoritmer, det behövs inte lägga ner mycket resurser 
för att få mycket innehåll, som även är detaljerat (om algoritmen tillåter).  

Nackdelen med detta är dock att det är svårt att styra hur resultatet blir, utan resultatet 
blir mer slumpmässigt då det enda som kan ges från en användare är ett seedvärde 
(Wikipedia, 2007d), dvs. ett värde som används för att initiera 
pseudoslumpmässigheten i algoritmen. Om istället resultatet är beroende på att bli på 
ett visst sätt är det då bättre att skapa innehållet manuellt, dvs. att låta designers sitta 
och manuellt ändra tills det passar. Nackdelen med detta är att desto mer innehåll som 
ska påverkas, desto mer tid måste investeras i arbetet. 

I detta arbete kommer fokus att ligga på två delar, där den ena delen består i att ta 
fram en skogsmodell som kommer att ligga till grund för arkitekturen för generering 
av en skog och att implementera en användarhantering där en användare kan gå in och 
påverka genereringen av skogen. Den andra delen består av att utvärdera den 
arkitektur som erhållits från den första delen genom användning av ett antal olika 
scenarier.  

Resultatet i arbetet visar att det är mycket möjligt att generera en skog, genom att utgå 
från en biologisk skogsmodell och sedan kunna manipulera tillväxten av denna skog 
genom input från en användare. Resultat är sammanlänkat med hur väl användaren 
kan manipulera omgivningen och hur bra implementerad skogsmodellen är. 

Detta arbete riktar sig till de som har intresse inom automatisk generering av innehåll. 
Genereringen behöver inte enbart behöva appliceras på skogar även om fokus på detta 
arbete kommer att ligga på just det. Detta kan vara till en god grund till fortsatt 
utveckling av procedurella tekniker samtidigt som det är möjligt att använda 
existerande resultat för genering av skogar för t.ex. spel. 
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2 Bakgrund 
Idag så går den tekniska utvecklingen fram med en rejäl fart, vilket skapar nya 
möjligheter för de som utvecklar mjukvara. Detta skapar även krav från användare, 
där de kräver bättre kvalitet på det som produceras.  

Dagens leveleditorer kräver generellt sett mycket interaktion från en designer i fråga 
om detaljer. Ett exempel är utplacering av en skog, där designern måste variera 
storleken och rotationen på alla träd, välja olika modeller för att få skogen att se unik 
ut, och utplacering av all undervegetation. Detta är bara ett exempel där detaljnivån 
har ökat avsevärt de senare åren. Ett exempel på denna utveckling kan ses i Figur 1(b) 
där bilden är taget ifrån Everquest (1999). Här skapas en känsla av att träden har 
placerats ut på måfå, där känslan av en riktig skog inte finns. I den vänstra bilden 
taget från The Elder Scrollls IV: Oblivion (2006) fås dock genast en känsla av en 
riktig skog, där träden står tätare, olika typer av modeller finns inom samma art, 
marken är täckt av högt gräs och även andra typer av undervegetation. Det är genast 
möjligt att se hur pass mer detaljrika miljöerna har blivit under tidens gång. 

Desto större och mer komplexa applikationer blir, ju mer krav på input sätts på 
designers, vilket resulterar i att mer resurser måste läggas på leveldesign. Kostnaden 
kommer att öka ju bättre tekniken blir då det bl.a. kommer att bli möjligt att lägga in 
mer objekt i en scen och göra den mer detaljrik (Introversion Software, 2007). Det är 
här procedurellt innehåll kommer in i bilden. 

 

Figur 1. (a): The Elder Scrolls IV: Oblivion; (b): Everquest 

2.1 Procedurell Generering 

Procedurell generering är en process där istället för att skapa något för hand så skapas 
det automatiskt av en algoritm. Detta är inget nytt fenomen. Spel som Elite 
(Wikipedia, 2007a) använde detta koncept redan 1984. Även senare spel som Diablo 
har utnyttjat konceptet med att slumpmässigt skapa världar on-the-fly. Anledningen 
till att inkludera procedurellt innehåll i dessa typer av spel var för att hålla nere 
minnet som ett spel tog upp. I spelet Elite så var det tänkt att det skulle finnas ca 
282,000,000,000,000 galaxer, med 256 planeter i varje galax. Detta ändrades senare 
för att det inte skulle bli uppenbart för spelaren att världen var automatiskt genererad. 
Faktum kvarstår dock att möjligheten fanns till denna storlek på spelet, även fast 
spelet inte krävde mycket minne (Wikipedia, 2007a). 

Även om procedurell generering har mycket potential har det inte använts speciellt 
mycket inom t.ex. spelindustrin, där endast ett fåtal spel har dragit nytta av tekniken. 
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Några anledningar till detta kan ha varit att vid den tidpunkt då det började 
experimenteras med den procedurella tekniken så kom CD-ROM skivan, vilket gjorde 
att det inte längre var lika aktuellt med att försöka hålla ner det utrymme ett spel 
krävde. Ett problem som tekniken innebar var även den att designers inte hade full 
kontroll över vad som skapades; de kunde inte gå in och finjustera på ett lätt sätt 
(Introversion Software, 2007). Det fanns därmed två alternativ för en designer att 
göra, låta en algoritm sköta allting som skapas (procedurellt) eller låta designern göra 
allting själv. En annan baksida med att procedurellt skapa innehåll är den tid det kan 
ta att generera allting, då en scen snabbt kan bli väldigt komplex (Introversion 
Software, 2007). 

Den procedurella tekniken börjar dock få fart igen. Företag som Bethesda Softworks 
utnyttjade sig av procedurellt genererat innehåll i sitt spel The Elder Scrolls IV: 
Oblivion. I utvecklingen av spelet så skapades en procedurell algoritm för spridningen 
av den vegetation som existerar i spelet, vilket fick ett imponerande resultat. Även det 
kommande spelet Spore kommer att använda sig nästan enbart av procedurellt 
innehåll. En demonstration hölls av personen bakom Spore, Will Wright (2005), som 
även är skaparen av The Sims. I demonstrationen pratade han om vad framtiden har 
att ge till innehåll i spel och drog bland annat in aspekter från de procedurella tekniker 
som finns. 

Ett annat företag, Introversion Software, har även använt sig av procedurella 
algoritmer och anser att denna typ av innehåll kommer att vara extremt viktig för 
mindre utvecklare: 

“With each new generation of console, the costs of creating game content, 
in terms of both time and money, are increasing at a tremendous rate, and 
it is just unfeasible for a small developer to be able to keep up with such 
escalation. This is where Procedural Content Generation comes in handy. 
Procedural content is content that has been created by a computer 
algorithm rather than custom made by an artist. This content can be 
created completely dynamically, or can be generated based on some 
external input, from a user, or a text file, for example.” (Introversion 
Software, 2007) 

De anser att det kommer bli svårare och svårare för mindre spelutvecklare att skapa 
det innehåll som behövs i och med varje ny generation av spel. En lösning skulle då 
vara procedurellt innehåll: 

“Of course, there are some downsides to procedurally created content. For 
starters, if your entire game is created procedurally, it can be difficult to 
make areas look unique – it would be very easy to end up with level after 
level which, while laid out differently, would look very similar. This 
means that some human intervention is needed in order to spice things up 
a bit.” (Introversion Software, 2007) 

Som Introversion Software (2007) nämner är en av de nackdelar med procedurellt 
innehåll att om det inte finns någon som påverkar det som procedurellt har skapats så 
kommer mycket att se likadant ut. Det är därför viktigt att försöka integrera kreativ 
frihet och procedurellt innehåll för att få båda en unik känsla och en stor 
detaljrikedom. Genom att överlåta en del av detaljarbetet till algoritmer skulle det 
vara möjligt att hålla nere på resurserna. Den stora kostnaden blir utvecklandet av 
denna teknik, men desto mer den sedan kommer användas desto mer kommer den att 
spara på resurserna. Detta är förstås ett övervägande som måste göras, beroende på 
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hur mycket detaljrikedom som krävs i en applikation. Det är bara en tidsfråga innan 
kostnaden i applikationer som kräver detalj kommer bli större om allting ska ske för 
hand istället för att ta hjälp av procedurella algoritmer. 

2.2 Skogsmodell 

För att kunna skapa procedurellt innehåll så måste det finnas modeller som är ämnade 
för just det som ska skapas automatiskt. För att skapa en skog automatiskt behövs 
alltså en skogsmodell. För att skapa skogsmodeller så behövs observationer och 
mätningar göras. Genom tiden har dock mätningarna utförts på olika sätt och det har 
inte funnits något generellt sätt att mäta på. Detta har gjort det svårt att skapa mer 
komplicerade och långtidssiktiga modeller. Det finns dock tillräckligt med 
information för att skapa trovärdiga skogar där t.ex. Botkin et al. (1993) har skapat en 
skogssimulator, JABOWA, vilket ger realistiska resultat och som många andra inom 
området har använt sig av. Denna modell inkluderar ett antal element, såsom bredd, 
höjd och ålder på träd, relationer mellan höjd och bredd, fotosyntes och ljus m.m. I sin 
modell utgår han från en Individ-till-Global modell. Det finns dock även en Global-
till-Individ modell och båda modellerna har positiva och negativa egenskaper. 

2.2.1 Individ-till-Global modellering 

Denna modell utgår från de individuella växterna, där skogen evolveras fram, växt för 
växt, där t.ex. varje växt växer tills de blir fullvuxna och när detta skett så sprider den 
sitt pollen till närliggande områden. Denna metod stegas sedan framåt tills ett 
godtagbart resultat erhållits. I denna modell finns ett antal definitioner som Lane 
(2002) tar upp. 

Förtunning (eng. Thinning) (Lane, 2002) är ett koncept där det existerar en kamp 
mellan växter om de resurser som finns tillgängligt som ljus, vatten, jord osv. När 
växterna växer så kommer de så småningom att stöta på andra växter, det som då sker 
är att den mindre och svagare växten då blir undanträngd av den större och starkare. 
Den undanträngda växten kommer då så småningom att dö ut. Förtunning grundar sig 
alltså i den darwinistiska teorin, ”survival of the fittest”. 
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Figur 2. Den vita cirkeln är en planta som blivit undanträngd av den gråa 
cirkeln. Den gråa cirkeln motsvarar en växande planta och den svarta 
cirkeln är en fullvuxen planta. 

Det finns två typer av förtunning, självförtunning (eng. self-thinning) där en växt blir 
undanträngd av en växt av samma art. Den andra typen kallas för främlingsförtunning 
(eng. alien-thinning) vilket är då en växt blir undanträngd av en annan art. 

I ett fält finns det två typer av arter. Den ena arten växer snabbt, men har ingen hög 
tolerans mot skugga och dör snabbt. Den andra arten växer långsammare men är 
tolerant mot skugga. Scenariot är då att i början så kommer den första arten att 
dominera fältet då den växer snabbt. Den skuggtoleranta arten dör dock inte ut, utan 
fortsätter långsamt att växa. När sedan den första arten börjar dö ut, så kommer så 
småningom den skuggtoleranta arten att dominera då den kunde växa trots att den var 
i skugga, vilket den första arten inte klarar av att göra. Detta är ett exempel på 
succession (Lane, 2002), där det är möjligt att påstå att en skog utvecklas i olika faser. 

Kluster (eng. Clustering) (Lane, 2002) är ett fenomen där plantor växer i grupper. 
Detta baseras på att växter skickar ut sporer till sin närliggande omgivning istället för 
att nya frön placeras ut slumpmässigt i omgivningen. Ett sätt att mäta kluster är 
genom att använda sig av Hopkinsindexet. Denna metod går ut på att ta en 
slumpmässig punkt på en yta och mäta medelavståndet till den närmaste växten. 
Sedan delas detta resultat med att välja en slumpmässig växt på ytan och ta 
medelavståndet till den närmaste växten. Om det har skett klusterbildningar så 
kommer avståndet mellan två växter att överlag vara mindre än en slumpmässig punkt 
och en växt, vilket resulterar i ett Hopkinsindex över 1.0. 
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Figur 3. (a) visar avståndet mellan en slumpmässig punkt och närmsta 
planta (grå cirkel). (b) visar avståndet mellan en slumpmässig planta och 
den närmaste grannen. 

2.2.2 Global-till-Individ modellering 

Genom att utgå ifrån en global-till-individ modell så påbörjas utveckligen på den 
globala skalan först. Denna typ av modell är dock en simplifiering, och skulle inte 
kunna användas vid mer avancerade beräkningar av skogar, som t.ex. hur mycket 
timmer som kan erhållas från en skog..  

Chiba et al. (1998) använder sig av ett system liknande Poisson disk sampling, dvs. 
där varje växt placeras ut slumpmässigt, men ingen växt får befinna sig inom ett visst 
avstånd inom en annans radie. Neyret (1996) placerar alla växter i ett rutmönster och 
därefter så sker förskjuts alla växterna åt olika håll genom slumpmässighet. 

Lane (2002) nämner ett sätt där han använder sig av en så kallad deformationskärna 
(eng. deformation kernel). Detta gör att varje planta har ett område kring sig definierat 
hur fördelaktigt det är för andra plantor att vara i dess närhet. Det är då möjligt att 
sätta att en planta av samma art inte är fördelaktigt att lägga sig tätt intill, men lite 
längre ifrån är det mer positivt. Det är sedan möjligt att skapa denna information för 
alla olika typer av arter, så att t.ex. två olika arter inte ska kunna vara nära varandra. 
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Figur 4. (a) ger varken ingen effekt på andra växter. (b) ger en positiv 
effekt på närliggande växter. (c) ger en negativ effekt på närliggande 
växter. (d) ger en negativ effekt på sitt innersta område, men marken lite 
längre ifrån ger en mer positiv effekt. 
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3 Problem 
Arbetet fokuserar på att utveckla och utvärdera en arkitektur för semiautomatisk 
generering av vegetation i dataspel. Arbetet ämnar kombinera en del av den frihet som 
finns i existerande leveleditorer för dataspel genom att kunna manipulera objekt 
manuellt, men även dra nytta av den procedurella teknik för att automatiskt skapa och 
manipulera en vegetation som skulle kunna appliceras till ett dataspel.  

3.1 Delmål 1: Utveckling av arkitektur 

I detta delmål så utvecklas arkitekturen, dvs. det skapas en design av den arkitektur 
som sedan implementeras. Vid utformningen eller designen av arkitekturen måste ett 
antal delmoment finnas med. 

• Användarstyrning 
• Skapande av skogsmodell 

På ett eller annat sätt behöver användaren kunna påverka omgivningen som skapas 
procedurellt. Detta för att ge en potentiell designer mer frihet än om allting skulle 
genereras automatiskt. 

Ett viktigt delmoment är val av den modell som ska användas för att skapa själva 
skogen. Syftet med arbetet är inte att skapa en perfekt återgiven modell av en skog, 
utan snarare en modell som övertygar ögat om att det är just en skog. Det måste ske 
jämförelser mellan olika modeller, vilka aspekter som ska prioriteras högt, och vilka 
aspekter som inte är lika viktiga. Det viktiga i slutändan är att modellen ska kunna ge 
trovärdiga resultat samtidigt som att den ska kunna generera en spridning för skogar 
utan att väntetiden blir alltför lång, detta för att det inte ska vara omöjligt att kunna 
påverka genereringen manuellt utan att skapa alltför stor frustration hos användaren. 

När utformningen är klar så ska själva implementationen påbörjas. Här är val av 
programmeringsspråk och struktur på koden viktig. Även vilka beroenden som ska 
användas i arbetet, vilken typ av grafiska bibliotek som ska användas, t.ex. OpenGL 
eller DirectX. Fokus här ska vara endast på de delar som är relevanta för just 
generering och spridning av skogar, så att inte tid läggs på områden som är irrelevanta 
för arbetet. 

3.2 Delmål 2: Utvärdering av arkitektur 

När implementationen är klar så ska en utvärdering göras, där det är möjligt att se 
vilket resultat som har erhållits. Denna utvärdering kommer att ha både subjektiva och 
objektiva element, dvs. om resultatet ”ser” bra ut och bedöma beteenden i spridningen 
av skogen genom att observera olika egenskaper i en skog, dess visuella kvalité och 
prestandan på arkitekturen. 
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4 Metod 
I det här kapitlet diskuteras olika möjliga metoder för att nå de två delmålen i arbetet. 

4.1 Möjliga metoder för Delmål 1: Utveckling av arkitektur 

För utvecklingen av arkitekturen så finns det ett antal metoder att välja för att 
genomföra dessa steg. 

Litteraturanalys: I denna metod så grundas arkitekturen från relevant information 
som har skrivits inom området, dvs. där det skett försök på att göra simuleringar av 
biologiska modeller. Genom att läsa igenom och analysera så mycket litteratur som 
möjligt inom ett område och kategorisera all information blir det lättare att skapa sig 
en överblick över det som behandlas. Denna metod är bra att använda sig av om det 
finns mycket litteratur att hämta. Nackdelen är att litteraturen även kan innehålla 
sådant som inte är relevant för arbetet. 

Intervjuer: Här skulle det vara möjligt att intervjua biologer eller de som har 
kunskap om vegetation och dess spridning. Med tanke på att det inte skulle finnas en 
stor grupp av dessa så skulle fokuseringen ligga kring kvalitativa intervjuer istället för 
att använda sig av enkäter. Genom att intervjua dem skulle det vara möjligt att utifrån 
deras kunskap kunna bygga en modell, eller en simplifiering av de modeller de 
använder sig av. Fördelen med detta är att det är möjligt att få direkta svar på de 
frågor som kan finnas och som är relevanta för arbetet. Nackdelen blir dock att 
modeller grundas utefter endast de som har blivit intervjuade vilket kan skapa en 
förvrängd bild. 

Implementation: Genom att implementera en arkitektur blir det möjligt att jämföra 
resultat med andra liknande applikationer för att se om den egna arkitekturen 
åstadkommer det som tidigare lösningar ej gjort. Denna metod kräver dock att det 
finns tillgång till användning av andra arkitekturer eller genom att skapa en alternativ 
implementation själv. Fördelen här är att det blir lätt att se om den egna arkitekturen 
saknar delar eller detaljrikedom som andra arkitekturer har. Dock krävs det som sagt 
tillgång till en annan implementation eller att skapa en själv, vilket kanske inte är en 
möjlighet. 

4.1.1 Val av metod för delmål 1 

Vid utvecklingen så valdes en litteraturanalys som metod då det finns mycket skrivit 
om just detta område, så att erhålla information var inte något större problem. Det 
hade även varit möjligt att blanda in intervjuer, men denna metod var inte lika 
tillgänglig då det hade krävts resurser för att hitta de som har den kunskapsbas som 
krävs. Samtidigt är arkitekturen inte så pass komplex, då den kombinerar olika 
områden, vilket menas att arkitekturen inte fokuserar på ett enskilt område. Det är 
även inte aktuellt att kunna observera andra implementationer då det är väldigt snålt 
om dessa applikationer, så den egna arkitekturen var tvungen att utformas utan några 
direkta influenser från andra applikationer, utan endast genom de litterära verk som 
erhålls tidigare i stadiet.  
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4.2 Möjliga metoder för Delmål 2 : Utvärdering av arkitektur 

För utvärderingen av arkitekturen så finns det två rätt tydliga metoder som kan 
användas. 

Scenarier: För att utvärdera arkitekturen är det möjligt att försöka återskapa ett antal 
olika scenarier baserade på verkliga biotoper som tundra och tropisk regnskog. 
Problemet här är dock att kunna erhålla den data som krävs för att återskapa de 
biotoper som kommer att ligga till grund för varje scenario. 

Grunden till att bedöma hur pass bra ett scenario kan återskapa en biotop avgörs 
genom den visuella kvalitén. Som nämnts tidigare är detta en subjektiv fråga fast det 
finns ett par sätt att mäta så att arkitekturen verkligen följer en biologisk modell. 

Förtunning: Detta är svårt att mäta men väldigt lätt att observera. Om två växter 
kolliderar så ska det som har bäst förutsättningar växa vidare medan den svagare 
plantan dör ut. 

Kluster: Om det är möjligt att observera att växter av samma arter har en tendens till 
att hålla sig i samma område är det rimligt att påstå att kluster existerar. 

Succession: Detta är det svåraste att lägga märke till och är inte lika relevant. 
Arkitekturen måste helt enkelt köras ett tag och om en art som i början är dominant 
och senare blir dominerad av en annan art, så existerar succession. 

Visuell kvalitet: Denna kategori är för den mer subjektiva delen. Här måste 
observationer ske av bilder och även samla in information på biotoper som existerar 
och notera om simuleringen kan lyckas återskapa det. 

I slutändan handlar det inte om att allting måste vara fullständigt biologiskt korrekt 
utan att det snarare är möjligt att simuleringen kan skapa ett trovärdigt resultat. 

Prestanda: Ett av huvudmålen med arkitekturen är att en användare ska kunna ändra 
förutsättningar i modellen dynamiskt för att ge användaren större kontroll. För att 
detta inte ska frustrera användaren måste prestandan överstiga en viss gräns så att inte 
varje val användaren gör skapar frustration på grund av långa laddnings- och 
beräkningstider.  Genom att observera olika laddningstider blir det möjligt att 
utvärdera hur pass användarvänlig arkitekturen är. 

Intervjuer: Intervjuer är ett bra sätt att utvärdera arkitekturen då målet är att 
användare ska kunna påverka en miljö och kunna styra den så mycket som möjligt, så 
det bästa resultat som kan fås är egentligen att låta användare prova arkitekturen och 
sedan intervjua dem och låta dem ge sina synpunkter. Det är möjligt att använda sig 
av både en kvalitativ och kvantitativ intervjuform, beroende på vart fokusen ligger. Är 
intervjuerna av en kvantitativ form så fås ett större omfång av vad användare anser, 
dock blir det inte lika lätt för den som skriver på enkäten att motivera sina val. Det är 
dock tvärtom genom en kvalitativ intervjuform, men där är problemet istället att det 
inte är möjligt att intervjua lika många och bredden inte blir lika stor på antalet 
personer som kan intervjuas eller tillfrågas. Det tar även längre tid att tolka och 
strukturera de intervjuer som har getts. 

4.2.1 Val av metod för delmål 2 

Den valda metoden för utvärderingen är scenarier då detta medför att det relativt 
snabbt går att utvärdera arkitekturen utifrån ett par kriterier. Det är sedan möjligt att 
utefter dessa kriterier bedöma hur pass väl arkitekturen presterar i de olika scenarier 
som sätts upp. Intervjuer hade gett bättre feedback och hade varit mer givande då det i 
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slutändan är användare arkitekturen är ämnad för, men enbart genom att sätta ihop 
frågor och hitta personer att intervjua hade krävt mer resurser än vad som fanns 
tillgängligt. Det hade även krävts mer resurser på att förfina arkitekturen tillräckligt 
för att någon som inte är insatt i den ska kunna använda den snabbt och lätt. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet redovisas de resultat som erhållits efter att ha utformat, 
implementerat och utvärderat arkitekturen.  

5.1 Resultat från Delmål 1: Utveckling av arkitektur 

Arkitekturen som ska utvecklas måste kunna göra följande moment. 
� Procedurellt generera en utgångsyta 
� Manipulera denna yta semi-procedurellt 

I det första steget så sätts inställningar för hur den initiala spridningen ska genereras, 
t.ex. om området ska vara varmt eller kallt, torrt eller fuktigt m.m. När alla val har 
gjorts så påbörjas evolveringen av skogen. Det ska vara möjligt att kunna stanna 
processen och specifikt kunna gå in och ändra attribut på enskilda delar av skogen, 
kanske att en viss del av skogen ska vara mycket äldre, eller att en del av en skog ska 
vara död, för att sedan fortsätta evolveringen av skogen. 

Det finns ett antal metoder för att skapa användarstyrning till arkitekturen. När 
användaren ska specificera egenskaper för ett område är det möjligt att göra följande. 

• Användaren målar egenskaper direkt på en yta i arkitekturen 
• Användaren läser in externa filer som heightmaps 
• Användaren ändrar egenskaper genom menyer 
• Användaren ändrar egenskaper genom config filer 

5.1.1 Målarverktyg 

Genom att måla direkt på en yta i arkitekturen gör att användaren kan kontrollera vad 
som målas med stor precision. Det är även lätt att ändra om användaren råkar måla för 
mycket genom att ha ett suddverktyg. Nackdelen med denna metod är att det blir svårt 
att kontrollera genom att ändringar inte sker parametriskt utan vikten ligger på ”hur 
bra” användaren målar. Det är även av stor vikt hur bra resultatet blir beroende på 
vilka verktyg som finns att tillgodose i applikationen. Detta gör att fördelarna genom 
att direkt kunna måla i arkitekturen endast blir värt det om verktygen är väldigt 
avancerade. 

5.1.2 Heightmaps 

Genom att använda sig av heightmaps för inläsning av det som annars skulle ha 
kunnat målas genom föregående metod är både bättre och sämre i olika aspekter. 
Fördelen att använda sig av heightmaps är att det är möjligt att skapa dem i ett externt 
program med redan avancerade verktyg för att få ett bra resultat. Detta gör att tid inte 
behöver läggas ned på att implementera något målningsverktyg. Nackdelen med 
denna metod är att det inte alls är lika trivialt att ändra på information när en 
heightmap väl lästs in. Detta gör att egenskaperna snarare blir statiska än dynamiska, 
vilket är en nackdel. 

5.1.3 Menysystem 

Genom att använda sig av menyer i applikationen blir det lättare för en användare att 
ändra egenskaper parametrisk. Det är även möjligt att skapa ett djup och organisation 
genom menyer. Nackdelen med denna metod är själva implementationen, med alla de 
olika egenskaper som menyer kräver som scroll-verktyg, visning av text, 
fönsterhantering osv. Menyer blir i slutändan ganska komplext att implementera. 
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5.1.4 Konfigurationssystem 

Ett alternativ till ett menysystem är att användaren kan ändra i textfiler. Detta är 
mycket lättare att implementera men kan göra en användare mycket mer förvirrad på 
vilka parametrar som gör vad och vilka konfigurationsfiler som håller vilken 
information. Samma som med att läsa in heightmaps blir det inte lika lätt att ändra val 
som i ett menysystem, liknande samma problem som finns med att använda sig av 
heightmaps istället för att ha ett integrerat målningsverktyg. 

5.1.5 Utformning av användarsystemet 

När denna arkitektur skapades så behövde många delproblem lösas. I och med detta så 
kunde inte tillräckligt med resurser läggas ner på att försöka implementera ett verktyg 
som gav en möjlighet att måla i själva applikationen, därför använder sig arkitekturen 
istället av heightmaps för att läsa in information. Detta medför att det inte blir lika lätt 
för användaren att ändra och arbeta med den information som läggs på heightmaps, 
däremot är implementationstiden för denna typ av informationshantering avsevärt 
mycket snällare än att implementera ett avancerat målarverktyg. Det hade givetvis 
varit möjligt att implementera någon enkel form av målarverktyg men, som vid 
heightmaps, hade inte användaren fått någon känsla av stor kontroll som faktiskt är 
möjligt att få genom att skapa heightmaps i externa program. 

För att påverka den globala informationen (som arters egenskaper) användes ett 
konfigurationssystem där t.ex. varje art har sina egenskaper i en separat textfil. 
Genom att enbart använda sig av konfigurationsfiler så blev arkitekturen stel och 
statisk, och blev inte alls speciellt användarvänlig. Därför påbörjades även ett 
menysystem så att användaren lättare kan se och ändra olika typer av information 
direkt i arkitekturen utan att behöva gå in i en separat textfil, ändra och sedan starta 
om applikationen. 

5.1.6 Skogsmodell 

Vid skapandet av skogsmodellen finns det ett par sätt att gå tillväga. Det första valet 
är hur uppbyggnaden av skogen ska ske, dvs. genom att bygga upp den globalt först 
och sen skapa detaljerna utefter den globala modellen, eller alternativt låta individerna 
bestämma hur resultatet blir globalt. Nästa steg är val av hur många lager en skog ska 
kunna ha i arkitekturen (vilket kommer diskuteras senare). Generellt sett är valet 
mellan ett enstaka lager eller flera olika lager (beroende på vilken typ av skog det är). 

5.1.7 Global-till-individ 

Genom att använda sig av denna typ av modell så krävs inte lika mycket resurser för 
att få ett resultat, då fokus kring denna metod brukar ligger i att slumpa ut växtlighet 
på ett sånt sätt som ser trovärdigt ut. Nackdelen med denna metod är att det inte 
längre blir någon naturlig evolution som normalt sker när en skog evolveras. 

5.1.8 Individ-till-global modell 

I denna modell så är meningen att försöka återskapa den naturliga evolution som sker 
ute i naturen, där en växt växer och när den är fullvuxen så slänger den av sig frön för 
att bilda nya växter. Fördelen med denna metod är att evolveringen blir mer naturlig, 
komplex och trovärdig. Dess nackdel är att den är mycket mer komplex och 
tidskrävande både prestanda- och implementationsmässigt än global-till-individ 
modellen. 
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5.1.9 Utformning av skogsmodell, del 1 

Valet av modell här är individ-till-global modellen då uppgiften består i att skapa en 
naturtrogen vegetation, då precision och trovärdighet värderas högre än möjligheten 
att snabbt få någonting som ser ut som en skog. Det blir även lättare att kunna 
manipulera enstaka arter och få annorlunda resultat än om valet hade legat på att 
använda en global-till-individ modell. 

I den ovanstående modellen så måste varje individ veta hur bra förhållandet är där den 
växer. Egenskaper som temperatur, fuktighet och pH i marken spelar en avgörande 
roll för en arts överlevnad. Detta kan representeras som globala värden som sträcker 
sig över ett helt område. Detta skapar en lättare implementation och gör processen 
relativt okomplex, vilket gör att det är möjligt att erhålla resultat snabbt. Ett annat sätt 
är att låta dessa egenskaper variera på området genom att t.ex. använda en existerande 
heightmap, generera ett brus eller en kombination av ovanstående. Detta medför dock 
högre komplexitet, då varje punkt i t.ex. en heightmap har ett separat värde  vilket 
skapar oerhört mycket mer information än genom att endast ha ett globalt värde.  

I detta steg så valdes en kombination av de båda metoderna, dvs. både en komplex 
och simpel informationsinläsning. Den komplexa metoden används för att läsa in 
egenskaper över ett helt område vid initieringen av applikationen. När sedan denna 
information processats så är det senare möjligt att globalt ändra ett specifikt område 
som t.ex. användaren skulle vilja påverka. Det optimala hade varit om användaren 
hade kunnat ändra egenskaperna mer än bara på ett globalt område, dock skulle detta 
medföra väldigt krångliga procedurer då det inte finns något målarverktyg i själva 
applikationen. För att välja det område en användare kan ändra egenskaperna 
manuellt på används även här en heightmap för att definiera området. 

Då en heightmap läses in så kommer varje pixel att konverteras till ett värde mellan 0 
och 1 (där svart ger värdet 0 och vitt ger värdet 1). Beroende på vilken typ av 
egenskap som läses in betyder detta värde olika. Tabell 1 listar betydelserna. 

Tabell 1. Visar betydelsen av olika egenskapers värden. 

Egenskap <0.5 0.5 >0.5 

pH Lågt pH pH ~7 Högt pH 

Jordtyp Sandig Blandning Lerig 

Genomströmning Torrt Balanserad Vått 

Tillväxt Låg Mellan Hög 

Fuktighet Låg Mellan Hög 

5.1.10 Ett lager 

Vid användning av endast ett lager så sker en simplifiering av hur en skog är 
uppbyggd. Detta är både en fördel och nackdel. Fördelen med detta är att genom att 
endast använda sig av ett lager blir arkitekturen inte lika komplex och mer lättförstådd 
genom att inte ha olika lager som påverkar varandra. Det blir lättare att förstå hur en 
skog byggs upp och även att kunna se resultatet på ett mer lättillgängligt sätt. 
Nackdelen med detta sätt att skapa en skog är att inte alla aspekter av en skog tas in i 
beräkningarna, som dess undervegetation. Genom att använda sig av ett lager så 
beräknas (oftast) taklagret på en skog, dvs. de största träden. Det är dessa träd som 
fyller upp majoriteten av volymen i en skog, så även fast detta är en simplifiering så 
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är den ändå i många fall godtagbar då uppmärksamheten främst ligger på de större 
träden i en skog. 

5.1.11 Flera lager 

Genom att använda sig av flera lager av en skog skapas en mer korrekt och komplett 
bild av en skog. Generellt sett brukar det finnas fyra lager. 

• Taklager 

I detta lager befinner sig huvudsakligen alla de största träden. Detta lager 
skapar även just ett tak mot de underliggande lagren. 

• Undervegetationslager 

Undervegetationslagret består av mindre träd och små plantor som antingen 
väntar på att växa upp till taklagret eller är skuggtåliga. 

• Busklager 

Det här lagret befinner sig precis ovanför marken och får hålla tillgodo med 
det lilla ljus som lyckas lysa igenom de två ovanstående lagren. 

• Skogsmarken 

Det lägsta lagret får väldigt lite solljus så det är endast speciella arter av växter 
som överlever här. Det här lagret brukar oftast då vara rätt fritt från växter. 

Dessa fyra lager bildar en mer trovärdig och komplett bild av hur en skog är 
uppbyggd. Fördelen med att använda ett flerlager-system är just det att en skog inte 
bara består av de största träden utan även de som ligger under träden, så att en skog 
blir fylligare och livligare. Det blir dock genast mer komplext att försöka 
implementera detta system då alla olika lager måste vara beroende av varandra, och 
även solljus måste beräknas på hur tätt varje lager ovanför är. 

5.1.12 Utformning av skogsmodell, del 2 

I denna arkitektur användes endast ett lager, taklagret, detta för att dels kunna sänka 
komplexiteten, dels även för att kunna fokusera på att få ett lager att arbeta så korrekt 
som det går, då det blir lättare att styra mot de värden som miljön har. Det blir då 
lättare att se om ett resultat blir korrekt eller ej. Genom att inte använda sig av flera 
lager behövdes det inte heller ske någon beräkning mellan hur mycket ljus som lyser 
genom varje lager, beroende på hur tätt ett visst område är, vilket även förmodligen 
hade sänkt prestandan på arkitekturen en hel del på grund av det ökade antalet 
beräkningar som hade behövt göras. 

5.1.13 Implementering 

Vid själva implementeringen så användes OpenGL1 tillsammans med följande 
tredjepartsbibliotek: Crazy Eddie’s  GUI System

2
 (och dess beroenden), DevIL

3
 och 

GLUT
4. Implementeringen hade en huvudklass, Forest, som i sig hade ett antal 

Species objekt under sig vilket hade all information specifik för sin art samt pekare till 
alla träd inom sin art. Species klassen hade då alltså en vektor med Tree objekt. 
Beräkning av en fitnessheightmap för en art gjordes på följande sätt: 
 

                                                 
1 http://www.opengl.org/ 
2 http://www.cegui.org.uk/wiki/index.php/Main_Page 
3 http://openil.sourceforge.net 
4 http://www.opengl.org/ 
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FOR each point in the heightmap 

 READ values of all property heightmaps on point 

 SEND all values gathered from the property heightmaps to the species 

COMPUTE the fitness value on point by comparing species properties with 
property heightmap values on point 

END FOR 

Det som sker är alltså att varje punkt i heightmappen hämtar informationen som finns 
i alla egenskapsheightmaps på samma punkt. Denna information skickas sedan till 
Species klassen för att beräkna fitnessvärdet på punkten i heightmappen. För att få 
fitnessvärdet på en punkt (varierande mellan 0 och 1) så gjordes det på följande sätt 
FOR each property 

 READ species property 

 COMPUTE difference as species property – heightmap property 

 

 IF species property = 0 

  COMPUTE property multiplier as 1 – absolute value of difference 

 ELSE 

COMPUTE property multiplier as species property – absolute value of 
difference and divide the result by species property. 

END FOR 

 

RETURN multiplication of all property multipliers (value ranging between 0 and 1) 

Det som ovanstående pseudokod gör är att jämföra den aktiva egenskapen genom att 
ta värdet från arten och ta värdet som är hämtad från egenskapsheightmappen. Sedan 
ju närmare de olika värdena befinner sig, desto högre resultat returneras (mellan 0 och 
1). För att undgå division med 0 så läggs en extra sats till för att ta hand om detta fall. 

5.2 Resultat från Delmål 2: Utvärdering av arkitektur 

I resultatet så används ett antal olika växtarter. Frön av alla dessa arter slumpas in på 
olika platser i ett område. Ett fitnessvärde beräknas sedan beroende på vilket område 
som fröet hamnar på. De värden området har jämförs då med artens egenskaper 
genom att ju närmre ett värde på ett område befinner sig växtens värde, desto högre 
fitness erhålls. Slutligen multipliceras varje egenskaps fitnessvärde för att få det 
slutgiltiga fitnessvärdet. Tabell 2 listar alla egenskaperna på de arter som finns med i 
arkitekturen. Det är viktigt att poängtera att de värden som listas endast är en grov 
uppskattning över de beteenden som varje art har. 

Tabell 2. De värden som används för min/max temperaturen är s.k 
Hardiness värden, dvs. den genomsnittliga lägsta årstemperatur som en art 
kan vistas i. 

Namn Min 
Temp 

Max 
Temp 

pH Jordtyp Fuktighet Genomströmning Tillväxt 

Agave 
Parryi 

-12 10 0.5 0.3 0.5 0.5 1 

Alpine 
Azalea 

-51 -12 0 0.5 1 0.5 0.6 

Balsam Fir -30 -5 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 

Barrel 
Cactus 

-12 10 0.5 0 0 0 1 

Birch -40 -12 0.4 0.5 0.7 0.7 0.3 
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Cathedral 
Fig Tree 

-7 10 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4 

Chestnut 
Oak 

-35 -12 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3 

Coconut 
Palm 

-7 10 0.5 0.4 0.5 0.7 0.4 

Cottongrass -51 -12 0.2 0.5 1 1 0.8 

Curtain Fig 
Tree 

-7 10 0.4 0.3 0.8 0.4 0.3 

European 
Aspen 

-45 -12 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 

Evergreen 
Creeping 

Heath 

-51 -12 0 0.5 1 1 0.8 

Giant Red 
Cedar Tree 

-7 10 0.7 0.3 0.7 0.5 0.3 

Hemlock -35 -12 0.4 0.5 0.8 0.5 0.3 

Kauri Tree -7 10 0.3 0.4 0.7 0.6 0.2 

Live oak -7 10 0.5 0.5 0.7 0.5 0.3 

Mangrove -7 10 0.3 0.7 0.8 1 0.4 

Maritime 
Pine 

-35 -12 0.4 0.3 0.7 0.5 0.3 

Norway 
Spruce 

-40 -17 0.2 0.5 0.8 0.5 0.4 

Ocotillo -12 10 0.5 0 0 0 0 

Poison ivy -7 10 0.5 0.5 0.8 0.5 0.8 

Pterocarpus -7 10 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 

Red Maple -40 -12 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4 

Reindeer 
Lichen 

-51 -12 0.3 0 0.5 0.5 1 

Saguaro 
Cactus 

-12 10 0.5 0 0 0 1 

Scotch Pine -40 -17 0.5 0.5 0 0.5 0.5 

Sedge 
Grass 

-51 -12 0.5 0.5 1 0.5 0.7 

Silver 
Birch 

-45 -17 0.3 0.3 0.6 0.3 0.7 

Tree Fern -7 10 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 

Tulip Oak -7 10 0.5 0.5 0.7 0.6 0.3 

White Fir -35 -17 0.5 0 0 0.5 1 

Wild grape -7 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 

Yew -35 -12 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 
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Genom att jämföra simulerade scenarier med verkliga områden är det möjligt att se 
om arkitekturen i någon mån kan återskapa verkliga miljöer. I försöket användes ett 
antal olika scenarier. Alla temperaturer är för övrigt i celsius. 

5.2.1 Tundra 

En tundra karaktäriseras genom att det knappt växer någonting där. Anledningen för 
detta är att större delen av tiden så är marken frusen så ingenting kan växa upp 
förutom växter som kan växa på stenar, t.ex. mossa. När det väl blir sommar så 
smälter endast det översta lagret av marken upp, så att tundran blir likt ett träsk, 
väldigt fuktigt. Just på grund av att det är så kallt så avdunstar inte heller vattnet och 
därför hinner en tundra aldrig att bli torr. I Figur 5 så visas hur alla heightmaps är 
uppsatta för detta scenario. Då en tundra är fuktig och har våt mark sattes 
genomströmningen till det högsta (vit) och fuktigheten likaså. Jordtypen och pHn är 
satt till normal och temperaturen varierar för att visa hur växterna frodas beroende på 
temperatur. 

Minimal temperatur: -50 

Maximal temperatur: -30 

 

Figur 5. De heightmaps som användes för att generera en tundra. 
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Figur 6. Spridning av växter i en tundra. 

Resultatet av tundra scenariot är att Evergreen Creeping Heath är den mest dominanta 
växtarten men det finns även andra förekommande arter, även i mycket mindre 
utsträckning som Alpine Azalea, Cottongrass och Reindeer Lichen. Just resultatet är 
intressant då det liknar just hur en tundra hur ser ut, då området inte domineras av 
större växter utan av just mindre, så det endast finns ett par enstaka lite större växter 
som är utspridda över området. I den övre delen av området är temperaturen väldigt 
låg och därför växer det knappt något här. 

5.2.2 Taiga 

Taiga är det område som den övre delen av Sverige befinner sig i. Det definieras av 
att temperaturen kan växla enormt mellan sommar och vinter. Somrarna är generellt 
sett korta så det finns inte speciellt mycket tid för att växa. Under somrarna kan det bli 
väldigt varmt och fuktigt. Anledningen till detta beror på att nederbörden är högre än 
vad marken gör av med. Själva jorden är relativt näringsfattig, just på grund av det 
kalla klimatet större delen av tiden. Ett taiga område är generellt sett surt där det finns 
mycket barrträd då barren försurar jorden. Figur 7 visar heightmaps för detta scenario. 
Temperaturen och pH är experimentella, medan fuktigheten är aningen högre än 
genomsnittet. 

Minimal temperatur: -35 

Maximal temperatur: -25 
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Figur 7. De heightmaps som användes för att generera en taiga 

 

 

Figur 8. Spridning av växter i en taiga. 
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I jämförelse med tundra scenariot så börjar större växter att dominera ytorna, då 
temperaturen är mer gynnsam. Det är även möjligt att se att variationen av arter är 
större, men ändå inte väldigt stor, vilket är sant för en taiga. De mindre växterna som 
dominerar är Reindeer Lichen och Sedgegrass, medan de träd som dominerar är Silver 
Birch och European Aspen. Det finns även enstaka fall av Scotch Pine, Maritime Pine 
och Red Maple. 

5.2.3 Tempererad Skog 

Dessa typer av skogar finns främst i områden där det är relativt regnigt och varmt. Det 
existerar tydliga varma och kalla säsonger och medelårstemperaturen ligger över 
nollan, ungefär mellan 5-15 grader. Figur 9 visar de heightmaps som används för 
scenariot. Alla heightmaps är genomsnittliga utom pH som är experimentellt. 

Minimal temperatur: -25 

Maximal temperatur: -15 

 

Figur 9. De heightmaps som användes för att generera en tempererad skog 
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Figur 10. Spridning av växter i en tempererad skog. 

I detta scenario så är de dominanta växterna Alpina Azalea runt kanterna på det 
cirkelformade mönstret. I den norra delen av cirkeln är Hemlock dominant och i 
mitten av cirkeln så dominerar Yew. De största som ligger likt en ring är Maritime 
Pine. Detta är bara nämnt några då det i detta scenario existerar över 15 olika arter. 
När temperaturerna börjar stiga, ökar även gynnsamheten för många växter, vilket 
detta scenario visar. Resultatet visar även stor variation i spridning även då endast en 
egenskap varieras över kartan, vilket är pH värdet. Där pH värdet är lågt (surt) 
dominerar små växter, men när värdet börjar stiga så ökar gynnsamheten för många 
andra växter, och när värdet är högt (mitten) så dominerar återigen endast 1-2 arter. 
Den största variationen av växterna finns alltså likt en ring där pH värdet ligger på ca 
7. 

5.2.4 Tropisk Regnskog 

Regnskogar definieras av just mycket nederbörd. Temperaturen är oftast hög vilket 
gör att det konstant kan växa, även när det är vinter. Fuktigheten är också väldigt hög 
i tropiska regnskogar. Figur 11 visar de heightmaps som används för scenariot. 
Temperaturen blir högre vid den nedra delen av området och genomströmningen blir 
mindre, dvs. torrare. Fuktigheten är hög på hela området. Desto varmare det blir desto 
mer trivs den tropiska växtligheten. 

Minimal temperatur: -5 
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Maximal temperatur: 5 

 

Figur 11. De heightmaps som användes för att generera en tropisk 
regnskog 

 

 

Figur 12. Spridning av växter i en tropisk regnskog. 
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Likaså i detta scenario existerar det väldigt många typer av växter, över 15 arter. Det 
finns inte direkt någon dominerande art men de det finns mest av är Coconut Palm, 
Poison Ivy, Tree Fern och Kauri Tree, därefter är det en relativ balans mellan 
resterande arterna. I den övre delen av området är det lite tunnare och de största träden 
växer inte där, pga. att det är det kallaste området. Vid de sydligare delarna är det 
dock varmare och de tropiska träden börjar frodas mer. Detta stämmer även överens 
med hur en regnskog är uppbyggd då de karaktäriseras genom att myllra av variation 
på arter. 

5.2.5 Öken 

I ett ökenlandskap är det torrt och varmt. Nederbörden är generellt sett liten. Det är 
detta som orsakar det torra klimatet då värmen snabbt gör att all fuktighet i marken 
försvinner och på grund av den lilla nederbörden är marken nästan permanent torr. 
Figur 13 visar de heightmaps som används för scenariot. Genomströmningen och 
fuktigheten är låg över hela området och temperaturen avtar på den övre delen. 
Jordtypen ändras från sandig mark i ytterkanterna till lerig mark mot mitten. Valet av 
dessa egenskaper visar hur växterna i detta ökenscenario är beroende av sandig mark 
för att överleva. 

Minimal temperatur: -5 

Maximal temperatur: 5 

 

 

Figur 13. De heightmaps som användes för att generera en öken 

 



 

 25 

 

Figur 14. Spridning av växter i en öken. 

Variationen i växter är inte alls lika stor här där det finns endast fyra arter som har en 
population över ett. Den mest dominerande arten är Barrel Cactus som innehar en 
population på över 75% av alla växter som finns utplacerade. Därefter finns även 
Ocotillo följt av Saguaro Cactus och Agave Parryi. Detta scenario har exakt samma 
temperatur som i en tropisk regnskog, men ändå syns det inte ett enda tropiskt träd, 
och detta beror på den låga fuktigheten i luften samt att jorden är sandig och torr. 
Detta är dock optimalt klimat för de ökenväxter som finns. Det som ändras här är 
jordtypen då den går från sandig (kanterna) till lerig (mitten). Detta är inte gynnsamt 
för de ökenväxter som finns, vilket resulterar i ett avtagande av spridning mot mitten. 
Den simulerade bilden av en öken överensstämmer inte helt hur en riktig öken ser ut. 
En öken översvämmar inte direkt av växtlighet, då gapen mellan varje växt är mycket 
större än vad som visas i detta scenario. 

5.2.6 Öken / Tropisk regnskog 

En blandning av ett ökenlandskap och en tropisk regnskog kanske inte är något som 
förknippas med varandra speciellt ofta, men denna kombination av scenarier sker 
faktiskt runt oaser. I ett annars torrt och sandigt landskap finns det oaser, vilket blir att 
gynna den tropiska växtligheten att gro. Det som ökar fuktigheten, jordtypen och 
genomströmningen är att det finns en liten damm eller sjö. Figur 15 visar de 
heightmaps som används för scenariot. Här blir temperaturen högre på den lägre delen 



 

 26 

av området. Mot mitten ökar genomströmningen (våt mark), fuktigheten och desto 
lerigare blir marken. Detta illustrerar en oas i en öken på ett bra sätt. 

Minimal temperatur: -5 

Maximal temperatur: 5 

 

Figur 15. De heightmaps som användes för att generera en öken 
kombinerad med en tropisk regnskog 
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Figur 16. Spridning av växter i en öken och en tropisk regnskog. 

I de yttre delarna, dvs. vid öknen dominerar de vanliga ökenväxterna som i tidigare 
scenario, dvs. växter som Saguaro Cactus, Barrel Cactus och Ocotillo. Mot mitten så 
ökar fuktigheten och genomströmningen och marken här är mer lerig. Resultatet av 
detta blir en större variation i växter än vid de torrare delarna av området. Just här 
dominerar ingen speciell växt men i mitten, där det är som fuktigast och våtast så 
dominerar Mangroves, vilket är den typ av växt som växer i våtmarker. 

5.2.7 Tundra / Taiga / Tempererad skog 

Skillnaderna i temperaturen över detta område är stor så allting blir väldigt kompakt 
då varje art inte har speciellt stor plats att sprida ut sig på. Figur 17 visar de 
heightmaps som används för detta scenario. Temperaturen ökar mot den nedre delen 
av området. Marken blir våtare mot mitten (genomströmningen). Jordtypen och 
fuktigheten ändras en liten aning från att vara lerig och fuktig till att bli mer sandig 
och torr. Dessa heightmaps är mer av experimentell karaktär. 

Minimal temperatur: -50 

Maximal temperatur: -15 
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Figur 17. De heightmaps som användes för att generera en blandning av 
en tundra, taiga och tempererad skog 

 

Figur 18. Spridning av växter i en blandning av en tundra, taiga och 
tempererad skog. 
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De områden där det är torrt växer ingenting, därför får spridningen ett cirkelaktigt 
beteende. I den övre delen av cirkeln, där det är som kallast, erhålls ett tundraaktigt 
beteende och det är mindre växter som dominerar här. Mot mitten så existerar den 
största variation av växter, fast det är inte samma typer av växter som i det tidigare 
taigascenariot, då i stort sett alla egenskaper förutom temperaturen är annorlunda. I 
den södra delen så domineras området av Balsam Fir nästan helt uteslutande. Det är 
möjligt att se här att vissa beteenden återkommer som i fallet med tundran, men även 
att en taigas uppsättning kan te sig annorlunda beroende på vilka värden egenskaperna 
har. Samma gäller med den tempererade skogen då resultatet inte uppvisar samma typ 
av population som i scenariot där det endast var tempererad skog. 

5.2.8 Användarstyrt scenario 

I tidigare scenarier så testades den allmänna skogsmodellen, dvs. möjligheten till att 
evolvera fram olika typer av miljöer som tropisk regnskog, öken, tundra etc. Detta var 
den första delen i arkitekturen. Den andra delen är där användaren kan styra 
evolveringen med hjälp av att bestämma vilka ytor som ska evolveras och vilka 
värden som ytan ska ha. I Figur 19 så visas den användarstyrda heightmappen. Det är 
genom denna heightmap som användaren kan påverka ett område. 

 

Figur 19. Heightmap som användaren styr evolveringen genom. 

För att testa användarstyrningen genom heightmappen så påbörjades en vanlig 
evolvering. Efter evolveringen hade varit igång ett visst antal tidssteg så pausades 
allting, för att slutligen ta bort de delar av området som är markerat vitt i Figur 19. 
Resultatet av scenariot visas i Figur 20 vilket visar hur området från användarens 
heightmap är tomt. 
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Figur 20. Ett evolverat område som har rensats utifrån en yta specificerad 
av en användare. 

Möjligheten att kunna ta bort ett område finns alltså, men det finns även möjlighet till 
att påverka det valda området också. I Figur 21 så skapades ett nytt scenario, med 
egenskaper som liknar en tundra. Istället för att bara ta bort ett område som gjordes i 
Figur 20 så specificerades egenskaper så att användarområdet istället är inställt för 
tropisk miljö. Efter detta gjordes en evolvering endast inom gränsen för det valda 
området. Slutresultatet visar då alltså en relativt karaktäristisk spridning av en tundra, 
förutom på användarområdet där en tropisk regnskog har evolverats fram som är 
snarlik den typ av spridning som erhölls i scenariot med den tropiska regnskogen. 
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Figur 21. Ett tundrascenario där användaren har ändrat egenskaperna till 
tropiskt klimat och evolverat delar av området. 

Det kan vara svårt att visualisera för användaren hur ett scenario kan se ut. Därför är 
det möjligt i implementationen att kunna se hur spridningen ser ut genom en 3D-vy, 
vilket kan ses i Figur 22. 

 

Figur 22. 3D-vy av spridning 
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5.2.9 Resultat av scenarier 

I ovanstående scenarier så uppfyller alla förtunning. Hade det kriteriet inte uppfyllts 
så hade alla växter överlappat varandra och hade inte tagit hänsyn till om det redan 
existerar en växt på det område där den själv växer. 

Det är även rätt lätt att observera kluster i nästan samtliga scenarier där olika arter 
drar sig till olika delar av ett område, förutom de dominanta arterna som täcker nästan 
hela områden.  

Succession är inte lika lätt att observera och existerade knappt med de inställningar 
som sattes för var växt. I dessa scenarier som sattes upp så hade majoriteten av alla 
växter ungefär samma livslängd, och detta gör det svårt att observera fenomenet 
succession. Dock hade det kunnat observeras genom att ha större variationer i 
livslängd på de olika arterna. 

I de flesta fall så var den visuella kvalitén godtagbar då den skulle representera de 
olika biotoperna. Ett undantag är dock ökenscenariot där problemet med 
skogsmodellen är att den försöker fylla ut hela området med växter. Växtlivet i en 
öken är generellt sett inte alls uppbyggd på det sättet utan har relativt stora avstånd 
mellan varje växt. 

Det sista kriteriet var prestandan. Generellt sett var hastigheten tillräckligt snabb för 
att kunna manipulera ytor. Det fanns dock vissa scenarier som t.ex. en tundra där 
antalet växter började öka väsentligt, vilket gjorde att prestandan på arkitekturen blev 
lidande. Om arkitekturen skulle komma att användas på en större skala skulle det 
förmodligen frustrera användaren, därför är arkitekturen bättre lämpad för hantering 
av mindre områden där antalet växter kan hållas ner. 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet så analyseras den data som erhållits och slutsatser dras av datan. 
Även framtida arbete av arkitekturen och arbetet diskuteras. 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Resultaten visar hur olika typer av växtlighet evolveras fram beroende på 
grundförutsättningarna på området. Hur evolutionen sker är dock väldigt tätt 
sammankopplad med vilka typer av arter som finns och vad deras egenskaper är. 
Datan visar hur ett område ofta täcks av olika typer av växter, främst större typer av 
träd. Detta ger oftast en naturlig bild av hur skogar ser ut. Det som inte datan visar är 
att det kan leva något under taket av löv på alla de stora träden. Ett annat problem är 
att i vissa scenarier som i t.ex. en öken så stämmer inte distributionen överens med 
hur en riktig öken ser ut. I det simulerade scenariot så är hela öken täckt av växter, 
medan i en riktig öken så växer plantor inte alls lika tätt som i simuleringen. Av den 
skogsmodell som används så visar datan att den hela tiden försöker fylla ut varje tomt 
område med passande växter, vilket blir att skapa tät växtlighet. Datan visar även att 
det är möjligt att låta en användare ändra egenskaper på ett visst område och sedan 
evolvera detta speciella område oberoende ifrån det ursprungliga området. 

6.2 Resultatens betydelse 

Resultaten visar att arkitekturen kan generera och evolvera täta typer av skogar och 
även låta en användare påverka evolutionen av ett område. Dock ämnar sig inte 
arkitekturen lika väl för att generera klumpar av växtlighet med mycket tomrum, 
såvida inte detta anpassas i de heightmaps som används. 

Denna arkitektur kan vara intressant att användas av spelföretag som ämnar skapa 
områden med mycket vegetation där det inte finns resurser för att manuellt göra denna 
process. Då det finns möjlighet att kunna gå in och ändra förutsättningar på olika 
delar av ett område så är det intressant för en designer som vill att ett område ska ha 
olika attribut. 

I detta arbete så är det möjligt att se hur det är möjligt att kombinera två olika 
områden, en biologisk skogsmodell med användbarhet för att dels kunna få ett relativt 
trovärdigt resultat för spridning av vegetation samtidigt som att en användare kan 
påverka resultatet. Arbetet visar att tiden väl är mogen för att kunna börja använda 
procedurellt innehåll i kombination med att manuellt kunna styra evolveringen av 
innehållet. 

6.3 Utvärdering av arbetet 

En av arbetets starka punkter är det faktumet att den har lyckats använda sig av en 
skogsmodell för att evolvera fram en skog, där en användare kan vara med och 
påverka evolveringen. Skogsmodellen återskapar det översta lagret av täta skogar. 
Detta är även en nackdel då genom att endast använda ett lager så behandlas inte alla 
aspekter av en skog, som t.ex. buskar och mindre träd som väntar på att växa upp om 
ett av träden i det översta lagret skulle dö. Skogsmodellen tar även inte in i sina 
beräkningar andelen ljus som belyses på växterna, vilket dock inte är lika viktigt i en 
modell med endast ett lager. Detta beror på att det i denna modell inte kan växa 
någonting under träden, som buskar eller mindre träd som är mer skuggtåliga, utan 
alla träd i modellen exponeras till full grad av ljuset. 
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Vid själva letandet efter skogsmodeller så hittades ingen tydlig formel för hur alla 
egenskaper hänger ihop, därför gjordes skogsmodellen simpel. Detta betyder att de 
resultat som skulle kunna fås av en mer biologiskt inriktad arkitektur skulle kunna 
divergera från de resultat som skogsmodellen i denna arkitektur ger. Detta är inte 
enbart negativt då det blir lättare för en som inte är speciellt insatt i det biologiska 
området att förstå hur allting hänger ihop, då arkitekturen i slutändan är ämnad för 
designers. 

Applikationen blir långsam desto fler växter som finns. Anledningen till att den slöas 
ner såpass beror på stor del att varje cirkel är en sfär i 3d och renderingen är inte på 
något sätt optimerad. Detta kan därför ge en orättvis bild av vad arkitekturen 
egentligen kan klara. Som nämndes tidigare så lämpar sig arkitekturen bäst i denna 
stund för mindre områden, men arkitekturen skulle förmodligen klara mycket större 
områden om renderingen vore mer optimerad. 

Användbarhetsmässigt finns det både positiva och negativa aspekter. Användandet av 
heightmaps gjorde att inget målningsverktyg behövde implementeras i applikationen 
samtidigt som heightmaps bidrog med att kunna skapa mer komplicerade scenarier, så 
att inte ett helt område endast skulle ha samma typ av värden. Det bidrog alltså till att 
göra områdena mer dynamiska. Det kan dock argumenteras om hur pass lättarbetat 
heightmaps är då det inte är möjligt att kunna ändra dessa (mer än att kunna välja 
dem) i arkitekturen. GUI systemet som implementerades var svårarbetat men bidrog 
till att underlätta användandet av applikationen avsevärt, som t.ex. att kunna läsa om 
konfigurationsfiler eller heightmaps utan att behöva starta om applikationen. 

Vid utvärderingen av arkitekturen så valdes ett antal scenarier. För att avgöra om ett 
scenario gav ett någorlunda korrekt resultat var det nödvändigt att observera vilka 
typer av växter som var dominerande och även observera hur den generella 
spridningen av växterna såg ut. Det första kriteriet är lättare att kunna se om vissa 
växter som inte alls hör till ett scenario finns med, så på det sättet är en utvärdering 
genom scenarier bra. Det andra kriteriet är svårare att observera då den är mer av 
subjektiv karaktär. Den stora nackdelen med detta upplägg på en utvärdering är det 
faktum att i slutändan är det tänkt att designers ska använda sig av arkitekturen och 
deras synpunkter hade varit extremt viktiga. Detta hade dock krävts att mycket mer tid 
hade lagts på användbarhetsdelen. 

6.4 Framtida arbete 

Efter arbetet var klart så fanns det stöd för mycket, men vissa aspekter kan 
ifrågasättas hur pass kompletta de var. Skogmodellen var en av de områden som blev 
mest komplett sett utifrån modellen som valdes, även om en introduktion av fler 
parametrar hade ökat komplexiteten hos skogsmodellen. Användbarhetsmässigt så 
finns det speciellt mycket här som hade kunnat förbättras. I applikationen hade det 
underlättat mycket om det vore möjligt att se hur varje heightmap såg ut innan en 
användare valde att ladda in den, för att inte behöva blanda in andra program när han 
väl ska använda applikationen. GUIet i applikationen är även ofärdigt och här finns 
det mycket att justera och ställa in för att göra det mer lättanvänt. 

När den initiala applikationen är helt färdig så skulle en bra start vara att 
implementera en mer avancerad skogsmodell som har stöd för flera lager. Detta skulle 
bidra till att skapa en mer varierad och fyllig skog än genom att bara använda ett 
lager. Då fler lager används så behöver även egenskaper som ljusstyrka tas i 
beräkningarna utifrån hur pass tätt lövtaket är. Ljusstyrkan är en viktig egenskap för 
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alla växter och bidrar till en stor del av vilka växter som kommer att finnas i ett 
område. 

Nästa steg vore att förbättra användbarheten genom att implementera ett målarverktyg 
så användaren kan måla direkt i applikationen. Detta gör att användaren inte behöver 
blanda in externa verktyg för att skapa de heightmaps som används i applikationen. 
Detta skulle förenkla användandet av applikationen väsentligt för användaren. 

Det vore även intressant att implementera skogsmodellen genom global-till-individ 
modellen istället för den individ-till-global modell som används nu. Detta skulle 
betyda att ingen evolvering sker av skogen utan modellen skulle direkt generera ett 
resultat utifrån ett seedvärde. Detta skulle gynna spridning av vegetation på stora 
områden, som t.ex. att täcka en hel planet med vegetation. I ett sådant scenario så 
kommer det förmodligen inte finnas tillräckligt med processorkraft i en vanlig hem-
dator för att evolvera ett område stort som en planet genom individ-till-global 
modellen utan att en användare i spelet skulle behöva vänta i lång tid. Det hade även 
varit intressant att jämföra de olika modellerna i fråga om hur annorlunda resultaten 
skulle bli på spridningen, hur pass lättarbetat de två modellerna skulle vara och även 
prestandan. 

I detta arbete så har en fusion gjorts mellan en biologisk skogsmodell och möjlighet 
att kunna gå in och påverka hur den ska evolveras. Arbetet har visat att det är möjligt 
att göra detta, men utifrån detta resultat kommer en ny fråga. Är det möjligt att kunna 
skapa så pass komplicerade men ändå lättanvända verktyg så att en designer i 
spelindustrin kan få den precisa kontroll som normalt fås genom manuell placering 
genom att nyttja sig av procedurella algoritmer. 
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