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Sammanfattning
Processuell Generering
Detta projekts syfte var att skapa en algoritm som genom processuell generering skapar
höjdkartor för ett spel. Dessa kartor skulle kunna uppfylla en rad kvalitetskrav som sattes
upp. För detta genomfördes en förstudie i hur processuell generering fungerar och hur
det kan appliceras. Baserat på denna studie producerades därefter en algoritm som
kunde skapa tidigare nämnda höjdkarta.
Under förstudien studerades olika algoritmer och metoder inom området. De som
verkade mest lovande testades via förenklade implementationer. I slutet av förstudien
valdes därefter ett antal av de testade algoritmerna och metoderna ut för att medverka i
den slutgiltiga implementationen.
Den slutgiltiga algoritmen baserades på Voronoidiagram då det var den mest lämpade
metoden givet de uppsatta kraven. Denna implementation togs fram, testades och
optimerades.
Alla krav som sattes upp i början av projektet uppnåddes inte, men de viktigaste kraven
implementerades och testades inför den version av algoritmen som slutgiltigen
presenterades. För de övriga kraven togs en teoretisk lösning fram och i de flesta fall
utvecklades halvfärdiga implementationer.
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Abstract
Procedural Generation
The purpose of this project was to create a terrain map generator using procedural
generation to be used in a game. Specific quality requirements were set that each
produced map had to fulfill. To meet the goals that had been set, a preliminary study was
conducted on how procedural generation works and how it can be applied. Based on the
results from the preliminary study an algorithm that could produce terrain maps with the
desired qualities was developed.
During the preliminary study a number of algorithms and methods were examined. For
the most promising methods simple implementations were developed and tested. At the
end of the study a number of the algorithms and methods were selected for use in the
final implementation.
The final implementation was based on Voronoidiagrams since it proved to be the most
suitable method given the set requirements. This implementation was developed, tested
and optimized.
Not all requirements were met at the end of the project. However, solutions to the most
important requirement were developed and successfully tested. The remaining
requirements received at the very least a theoretical solution and in many cases
semifinished implementations were developed.
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Förord
Fördelning av texten och arbetet
Examensarbetet som har utförts och behandlas i rapporten har utförts av båda författarna. Det
som har skrivits har behandlats och författats på samma sätt.
Gemensamt Förord
Processuell generering är inget nytt fenomen. I bland annat några av de tidigaste datorspelen
användes detta som en metod för att dra få in mer innehåll i ett spel än vad som normalt hade
varit möjligt. I takt med att teknologin blev bättre under 90talet blev metoden allt ovanligare. Detta
har nu ändrats.
I dagsläget är processuellt genererat material fortfarande aktuellt. Spel, film och
musikbranschen använder alla detta för att skapa nytt material som beter sig realistiskt eller
upplevs som fräscht utan att en människa måste vara inblandad i varje detalj av skapandet.
Spelet Minecraft, släppt år 2011 och skapat av Markus Persson, har gjort att denna metod på
allvar kommit i allmänhetens medvetande. Minecraft använder processuell generering för att
skapa de världar som spelarna sen utforskar. Att PG plötsligt blivit allmänt känt till större grad har
lett till att processuell generering används som ett försäljningsargument för nya produkter,
framför allt spel.
Författarna av denna rapport anser därför att detta är ett mycket intressant område och väl värt
att titta närmare på. Tack vare Paradox Interactive, ett svenskt spelföretag av internationell
standard, gavs möjligheten att jobba inom detta område.
Under hela projektet utmanades författarnas idéer och tankar. Flera gånger visade sig de
tilltänkta lösningarna gå bet och oväntade förslag att fungera. Slutprodukten påminde knappt om
det författarna trodde skulle vara resultat då projektet började.
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1

Inledning

1.1
Bakgrund
1.1.1 Processuell Generering
Det som kallas för Processuell Generering (förkortat PG i denna rapport) är samlingsnamnet för
de metoder som använder algoritmer för att skapa material. Det kan röra sig om allt ifrån musik,
3Dmodeller eller texturer som genereras från början till slut. Detta möjliggör skapandet av en
stor mängd material på kort tid som direkt kan användas.
PG är sedan en lång tid tillbaka väl etablerat framför allt i spel och filmbranschen där det kostar
enorma mängder pengar att skapa det material som används. Inom spelbranschen har man
använt PG för att generera allt ifrån kontrollerbara enheter till de kartor som spelen utspelar sig i.
I filmbranschen har detta använts för att slippa måla eller modellera alltför många figurer eller
anställa stora mängder statister. Det finns flera exempel, bland dessa Sagan om Ringen
filmerna, där PG används för att ge mer detaljerade scener än vad som skulle vara praktiskt att
genomföra för hand. Till exempel är en del av växtligheten i en del scener skapat med PG [1].
Andra branscher, bland dem 3Dmodellbranschen, använder också allt mer processuellt
genererat material. Texturer, terräng, vapen, scenarion och rent av hela städer genereras med
parametrar som förklarar hur materialet ska bete sig. Detta ger mycket stor variation som ser
naturlig ut till skillnad från de program där PG inte används. Som exempel finns CityEngine som
använder sig av PG för att generera byggnader, vägnät, trafiksimulering och resursanvändning.
Detta kan användas för att hjälpa till med stadsplanering, speluppbyggnad med mera. Detta
diskuteras bland annat på CityEngines hemsida samt i recensioner av spelet [2].
1.1.2 Varför behövs Processuell Generering
Tack vare ökade krav ifrån kunder och användare kräver dagens program allt mer avancerat och
detaljerat material för att anses vara acceptabelt. För att skapa kvalitativt digitalt material behövs
därför allt mer tid för att som exempel animera och modellera enstaka objekt. Backa tillbaka
några år och det behövdes inte mer än ett hundratal pixlar för att modellera ett hus medan det
idag krävs en detaljerad fullskalig polygonmodell för grafiken inte ska anses gammal eller
undermålig.
För att se skillnaden i komplexitet i dagens grafik och
grafik ifrån sent 80tal, se Figur 1. Bilden visar
skillnaden mellan Sim City 2013 och Sim City 1989.
Figur 1: “Skillnader mellan nu och då”

Det äldre spelet använder sig av en 32 x 32 pixlars
bild med en begränsad palett medan det nyare spelet
använder sig av en modell som är långt mer detaljerad. Denna 3Dmodell består av en stor
mängd polygoner med tillhörande texturer samt data för hur ljusreflektioner ska hanteras. Båda
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exemplen har gjorts för hand av en eller flera grafiker och det ter sig självklart att detta har tagit
långt mycket längre tid att skapa.
Den stora mängd grafiskt material som krävs bland annat i spel ökar därför kostnaderna för den
arbetskraft som behövs. Fördelaktigheten i att använda Processuell Generering blir därmed
tydlig.
Som exempel finns spelet Borderlands som enligt Eurogamer har över 17.5 miljoner vapen som
alla har unika utseenden, attribut och egenskaper [3]. Dessa är processuellt genererade under
spelets gång och i uppföljaren, Borderlands 2, finns ännu fler vapen och föremål. Även om man
gjorde ett vapen i sekunden skulle det ta över ett halvår av oavbrutet arbete för att skapa denna
enorma mängd av material.
1.1.3 Paradox Interactive
Paradox Interactive, härmed förkortat till PI, är ett svenskt företag inom spelbranschen som har
arbetat inom olika områden inom branschen ända sedan företagets grundande. De har bland
annat släppt spelserierna Svea Rike, Magicka, Crusader Kings och Hearts of Iron som alla är
simulatorspel av olika tidsepoker i historien. De har också producerat ett flertal andra spel i andra
genrer. I deras senaste spel, Europa Universalis IV (EU4), har de tagit fram en processuell
terränggenerator som förändrar spelupplevelsen mellan varje spelomgång på ett sätt som
tidigare inte varit möjligt.
1.1.4 Europa Universalis 4
I EU4 axlar spelaren rollen som ledare av en av världens nationer mellan 1400talet och mitten
av 1800talet. Spelaren kan ta beslut och leda sin nation genom att förklara krig, förhandla med
andra nationer, utöka handeln i riket eller flera andra handlingar. Detta görs i en historisk korrekt
miljö och de länder och nationer som spelaren möter reflekterar de länder som faktiskt historiskt
sett har funnits eller åtminstone haft idéer om självständighet.
Givetvis kan historien ta en helt annan väg än vad den faktiskt gjorde eftersom spelaren kan ta
sina egna beslut och göra andra val än nationen gjorde historiskt sett. Nationer som aldrig nådde
självständighet kan uppstå medan ett litet land som försvann i historiens fotnoter kan växa till ett
imperium. Exempelvis finns en After Action Report (efterspelsrapport) som kallas för The Three
Mountains som beskriver hur en spelare erövrar världen som en liten önation vid namn Ryuku
[4].
Ända fram tills expansionen Conquest of Paradise har kartan varit förbestämd på grund av
historisk korrekthet. Conquest of Paradise ändrar på detta med en kartgenerator som
uppmärksammades av branschen [5] som använde sig av just PG. Denna generar fram en
alternativ version av den nya världen (Nord och Sydamerika) om spelaren önskar det vid en ny
spelsession. Detta simulerar upptäckarkänslan som dåtidens européer lär ha känt då de
upptäckte och koloniserade Amerika.
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1.1.5 Risker och Etik
Det finns ett flertal risker med projektet och en del etiska frågor som behövde diskuteras innan
projektstart.
● Är kod som lånas in i projektet öppen och fritt tillgänglig?
● Hur mycket av det Paradox lämnar ut kan delges i rapporten?
● Vid sjukdom, skada eller frånvaro, kommer projektet kunna slutföras?
● Kan projektet leda till att folk blir uppsagda?
Risker och Hantering
All den kod som nyttjas i projektet kommer antingen vara egenskriven eller inlånad ifrån redan
färdiga implementationer och bibliotek. Som exempel kan det nämnas att om en
Voronoidiagram generator lånas in till koden måste denna vara öppen om Paradox ska kunna
använda det slutgiltiga resultatet. Annars kommer Paradox behöva implementera en helt egen
Voronoigenerator, vilket skulle kunna kosta dem dyrbar tid som projektet redan borde ha
hanterat.
Paradox har också gett projektet riktlinjer för vad som får lämnas ut i projektrapporten. All den
kod som skrivs specifikt för projektet kommer kunna vara en del av rapporten, men allt det som
Paradox visar projektgruppen kommer inte kunna delges i rapporten. Projektgruppen fick skriva
på en NDA (Nondisclosure Agreement eller sekretessavtal på svenska) och om de villkor
Paradox satt upp blir brutna, kan Paradox välja att avsluta samarbetet med projektgruppen.
Den tredje största risken är personskador, sjukdom eller annan frånvaro som kan orsaka
störningar i projektplaneringen. Eftersom endast två personer arbetar med projektet kan en
persons frånvaro orsaka stora förseningar. Givetvis kan en person arbeta vidare, men tidsplanen
kommer då bli svår att hålla.
Ett antal planer för att hantera togs fram under projektet. Den kod som lånades in kontrollerades
först om den var öppen och i de fall där kod inte var öppen söktes det istället efter en öppen
implementation. Fanns inget bättre alternativ beslutades det att Paradox skulle informeras om
detta i god tid för att de skulle kunna besluta om de önskade en annan implementation eller ej.
Sjukdomar och skador är dessvärre svåra att hantera, men det beslutades att vid eventuell
frånvaro skulle arbete hemifrån försökas om möjligt.
Etik
Det går att fråga sig om projektets slutförande skulle kunna leda till att arbetsplatser försvinner
hos PI ifall algoritmen färdigställs. Detta är en risk som visserligen finns, men då PI redan har en
egen generator kommer detta troligen inte minska mängden arbete som behöver utföras på
arbetsplatsen. PI satsar också primärt på historiskt realistiska spel och program, vilket därmed
också minskar risken för att arbeten ska försvinna. Detta eftersom algoritmen kommer skapa en
ny värld, vilket kan betraktas som ett trevligt extratillägg och inte en huvudingrediens i PI’s
produkter.
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1.1.6 Hållbar Utveckling
Det går att spekulera om att PG även skulle ha en positiv effekt på miljön. Tidigare nämndes
spelet Borderlands och dess stora antal vapen som det skulle ta mer än ett år för en person att
skapa manuellt. Att detta kan utföras av en dator, på en bråkdel av tiden skulle rimligtvis innebära
en massiv besparing av ström.
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1.2 Problemområde
PI’s kartgenerator hade vid projektstarten ingen möjlighet att kontrolleras eftersom den endast
tog ett slumpfrö som indata för att generera världen. Eftersom endast ett slumpfrö används som
indata finns det ingen kontroll över hur kartan kommer se ut då den är färdig. Detta kunde
innebära att en spelare kunde få en karta som är högst olämplig för det ändamål som spelaren
är ute efter. En spelare som är förtjust i stora landstrider kan få en karta som endast består av
arkipelag som ny värld och därmed kan upplevelsen av spelet försämras för denne.
Därmed är det av intresse att tillåta spelaren en viss grad av kontroll av genereringen utan att för
den delen förstöra upptäckarkänslan av en ny värld. En spelare ska kunna kontrollera land  och
vattenfördelning och antal kontinenter med en önskad avvikelsegrad. De världar som genereras
måste också uppfylla vissa kvalitetskrav för att förhindra att spelarens inlevelse bryts och att
spelbalansen inte bryts. Dessa krav är bland annat kontinenternas form, höjdskillnader och
liknande.
Då endast parametrarna sparas och kartan genereras på nytt varje gång spelet startas finns
även ett krav på algoritmens effektivitet. Uppfylls inte detta krav kan laddningstiderna bli
outhärdlig för spelaren.
Dessa krav går att läsa under 1.3.2, kriterier och krav.
1.2.1 Problemdefinition
Eftersom det finns färdiga krav för algoritmen kommer problemdefinitionen vara att
kravspecifikationen under 1.3.2 skall uppfyllas av algoritmen.
1.2.2 Syfte
Projektets syfte är att ta fram ett kontrollerbart alternativ till den kartgenerator som finns med i
Conquest of Paradise. Algoritmen som utvecklas under projektet kan därefter implementeras i
en eventuell uppdatering till EU4 för att ge användarna fler alternativ och en bättre upplevelse.
Om PI önskar kan de också implementera algoritmen i andra produkter de utvecklar.
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1.3 Mål
1.3.1 Vad som ska uppnås
Målet med arbetet var att ta fram grunden till en algoritm som kan användas för att skapa en
ersättare för den generator som finns i Conquest of Paradise expansionen. Denna algoritm
måste kunna skapa en stor mängd material som inte bryter en spelares inlevelsekänsla. För att
algoritmen skall anses godkänd måste ett antal mätbara krav sättas upp. Algoritmen måste
sedan producera kartor som överensstämmer med dessa krav.
Vissa av de krav som sattes upp kunde bedömmas matematiskt (land och vattenfördelning som
exempel) medan andra krav var av estetisk karaktär och bedömdes av en expert. Denna expert
hade erfarenhet av kartgenerering för spelsyfte och togs in från PI.
De krav som från början sattes upp visade sig inte hålla under utvecklingen eftersom de idéer
författarna hade innan rapporten påbörjades visade sig vara olämpliga för den slutgiltiga
algoritmen. Därför uppdaterades kraven löpande för att passa med det som utvecklades. Bland
annat förändrades kravet för hur många kontinenter som kunde skapas eftersom det under
utvecklingen uppstod en diskussion om vad en kontinent är. Detta detaljeras mer ingående i
kapitel 3.
Kort beskrivet skulle en realistisk karta som genererades varken vara för geometriskt perfekt
eller för kaotisk. En kontinent som genereras ska vara en sammanhängande landmassa som
inte sitter ihop med andra landmassor.
Höjdskillnaden mellan två närliggande punkter skulle inte vara alltför stor, men höjdskillnaden
skulle vara märkbar för att undvika känslan av att landskapet är för platt. De kustområden som
skapades skulle vara varierande och inte alltför raka eller kurvade.
1.3.2 Kriterier och krav
De krav som skulle uppfyllas av algoritmen delades in i huvudkrav samt expansionkrav är som
följer:
Grundkrav
De absoluta minimikraven för att algoritmen skulle anses vara lyckad.
Krav på variation (Matematisk/Artistisk bedömning)
För att simulera upptäckarkänslan hos spelaren måste tillräckligt många kartor vara
möjliga för att en spelare aldrig ska spela en karta mer än en gång. Genom att uppskatta
hur många kartor som kan skapas kontra hur många spelsessioner en spelare väntas
göra i spelet kan sannolikheten beräknas för om en karta kommer köras mer än två
gånger. Två slumpvalda kartor måste dessutom variera tillräckligt märkbart för att detta
krav ska uppfylla, vilket får avgöras av en expert från PI.
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Antal Kontinenter (Matematisk bedömning)
Det antal kontinenter som genereras av algoritmen ska stämma med det antal som
användaren ger som argument. Det antal kontinenter som genereras ska högst vara lika
med argumentet plus den differens som användaren också anger.
Det beslutades att definiera en kontinent som en sammanhängande landmassa omgiven
av vatten eller kartans kant. Denna definition innebär att två landmassor, förbundna vid
minsta landtunga, utgör en enda kontinent.
Differens (Matematisk bedömning)
Den mängd kontinenter som genereras ska kunna skilja sig med det invärde som kallas
för differens. Detta för att ge användaren en osäkerhet i hur många kontinenter som
faktiskt genererades. Om 5 skickas in som antal och 2 som differens kan då 3 till 7
kontinenter uppstå.
Land och Vattenfördelning (Matematisk bedömning)
Det antal procent vatten som ska finnas på kartan då algoritmen är klar. Detta skall högst
kunna skilja sig med en vald differens.
Övertygande Landskap (Artistisk bedömning)
Landskapet som genereras ska vara övertygande och kännas attraktivt. För att uppnå
detta krävs det att landskapet delvis är realistiskt, men också intressant att se på. Detta
är något som är omöjligt att avgöra matematiskt och därmed krävs en expertbedömning
ifrån PI sida. Denna expert är någon som arbetat med kartorna till EU4 och som känner
till spelmekaniken bakom och kan därför bidra med information om huruvida en karta är
attraktiv eller inte.
Kustjustering (Artistisk bedömning)
De kuster som utgör en kontinent måste påminna tillräckligt mycket om verkligheten för
att inte en spelares upplevelse ska brytas. Detta innebär att en kustremsa inte får vara för
rak, kurvad, eller ha ett för tydligt matematiskt perfekt mönster. Detta krav är av sin natur
högst subjektiv och kommer kräva en expertbedömning från PI.
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Tid (Matematisk Bedömning)
Från då algoritmen startas tills dess att den avslutas får det maximalt gå 15 sekunder.
Denna tid utgår ifrån en tråd som sekventiellt arbetar igenom kartan efter de
prestandakrav som PI sätter upp.
För att tiden skulle utvärderas korrekt användes de systemkrav som satts upp av PI för
EU4. Detta eftersom det är de minsta kraven som krävs för spelet [6]. Dessa minimikrav
var:
● Processor med 2 kärnor och 2.0 ghz
● 2 gigabyte ramminne
● 1024 megabyte video ram
Höjdskillnader (Matematisk Bedömning)
Mellan två pixlar får det inte existera en höjdskillnad på mer än ett förbestämt värde
eftersom detta skapar onaturliga stora raviner. Detta existerar visserligen i naturen, men
väldigt sällan på den skala som arbetas med under detta projekt. Detta var något PI
specifikt poängterade att de ville slippa se. PI bestämmer gränsvärdet för höjdskillnader
men i skrivandets stund har detta inte gjorts. Tills vidare tillåts därför ett godtyckligt värde.
Utdata (Matematisk Bedömning)
Den data som ska produceras är en höjdkarta i form av en bmpfil med storleken
2000x2100 pixlar. Höjdkartan består av en bild i gråskala där en punkts höjd motsvaras
av hur ljus motsvarande pixel är. Ju högre värde på ljusstyrkan, desto högre är punkten,
vilket är den standard som PI använder på sina egna höjdkartor. De använder inte de
andra kanalerna eftersom höjdkartan endast har en har höjd som värde [7].
En punkt kan anta värden mellan 0 och 255 där 0 är fullständigt svart och 255 är rent vitt.
De punkter som är mindre än 94 är under havsytan.
Expansionskrav
Om det fanns tid för det bad PI om några funktioner till kartgeneratorn, bland dessa var
klimatzoner och vattendrag som inte genereras tillsammans med topografin. Dessa
funktioner var inte nödvändiga för att projektet skulle kunna klassificeras som lyckat.
Dessa krav involverade en del efterbehandling och hade som syfte att göra kartan mer
estetiskt tilltalande.
Klimat (Matematisk Bedömning)
Det klimat som placeras ut på olika områden av kartan måste överensstämma med den
nederbörd som faller över området. Ett område med lite nederbörd kommer inte kunna
ha regnskog, medan öken inte uppstår på områden med mycket nederbörd. Även
längdgraden ska spela in på vilket klimat som bildas över ett område. Nederbörd
bestäms av en nederbördskarta baserad på variabler, bland annat distans från havet och
avstånd till polerna.
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Vattendrag (Matematisk Bedömning)
De vattendrag som bildas ska skapas i höglänta områden och sedan rinna neråt längs
med den väg som är lägst och till sist nå platser där de mynnar ut i sjöar eller hav.
Vattendrag ska kunna sammanstråla där de möts.

1.4 Metod
Vid projektets början fastslogs det att de inledande två veckorna skulle bestå av en förstudie för
att analysera och jämföra redan existerande lösningar inom det valda området. Förstudien
bestod främst av en litteraturstudie blandat med enkla testimplementationer och brainstorming
av egna idéer. Vid förstudiens slut skulle en sammanfattning göras och en plan för hur
kartgeneratorn skulle implementeras skulle tas fram. Därefter skulle implementation utföras.
En rad andra beslut togs också vid projektets början. Dessa involverade bland annat vilket språk
som skulle användas för implementationen och vilken miljö som ansågs lämplig. En agil
arbetsmetod valdes för att passa den lilla arbetsgruppen. En rad överenskommelser för
kommunikation, säkerhetskopiering av arbete och en rad andra behov togs för att kunna snabbt
och säkert kunna kommunicera under arbetets gång. Detta för att minimera olika typer av risker,
bland dem hårdvaruhaveri eller sjukdom.
Dessa beslut togs med tanke på ett annat kandidatexamensarbete som gick parallellt hos PI. Då
arbetena var närbesläktade togs liknande beslut om arbetsstruktur för att underlätta idéutbyte.
1.4.1 Programmeringsspråk, miljö och hantering av kod
Under ett inledande möte med PI diskuterades vilka programmeringsspråk algoritmen kunde
utvecklas i. PI ville ha ett objektorienterat språk och föreslog C++ men då författarna var bäst
insatta i Java beslutades det att detta passade bäst.
Efter att ha beslutat vilket programmeringsspråk som skulle användas behövdes ett beslut om
vilken miljö som skulle användas. Eftersom båda författarna hade stor vana av Eclipse Java IDE
ansågs detta vara bästa valet.
Då PI ville se relativt autonomt arbete från författarna beslutades det att författarna hade fria
händer att bestämma definitioner och liknande utan att PI behövde tillfrågas. Detta för att
reducera den tid som skulle gå åt till kommunikation med PI. Vid de platser i rapporten där PI tog
ett beslut omnämns detta. I övriga fall har författarna själv taget beslut.
1.4.2 Litteraturstudie
Ett flertal olika källor, främst via Internet, har använts som litteratur.
För att bedöma kvaliteten på den litteratur som användes under projektet användes följande
kriterier:
● Pedagogik: Var litteraturen pedagogisk nog för att alla deltagare skulle kunna förstå den?
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●
●
●

●

Tids/rumskomplexitet: Hur bra skalar algoritmen ju större mängd data måste
beräknas?
Exempel: Finns det möjlighet att titta på existerande resultat alternativt ta fram några för
att bedöma algoritmens duglighet?
Källor: Finns det andra akademiska texter som diskuterar algoritmen?
Implementation: Existerar det en implementation av det litteraturen beskriver i Java eller
motsvarande objektorienterat språk? Alternativt, finns det tillräckligt utförliga instruktioner
eller pseudokod för att göra en egen implementation?
Kontrollerbarhet: Går resultaten som algoritmen producerar enkelt att manipulera med
enbart indata?

För att kunna arbeta med en algoritm är det av yttersta vikt att alla inblandade förstår vad de
håller på med. Därför sattes krav på att den litteratur som studerades var tillräckligt pedagogisk.
Detta flödar också över till implementationen. En redan existerande implementation gör det
betydligt mycket enklare att sätta sig in i algoritmen och hur denna fungerar. I beskrivningarna av
algoritmerna kommer bland annat SimplexNoise nämnas, som brast på just dessa två krav
trots att den i övrigt var överlägsen många andra alternativ.
Exempel var viktigt för att kunna göra en god uppskattning av hur användbar en implementation
skulle vara. Detta blev speciellt sant för de artistiska kraven. Om det fanns en existerande
implementation testades den, medan det vid avsaknad av befintlig implementation skrevs en
förenklad version för att testa principerna bakom algoritmen.
Källor var av vikt för att få en bättre helhetsbild av en algoritm. En dålig källa kan utelämna
detaljer och nackdelar som är viktiga att vara insatt i. Oberoende källor styrker bedömningen av
algoritmen och kan dessutom hjälpa till med förståelsen av implementationen.
Kontrollerbarheten utgör ett av de viktigaste kraven eftersom det är just detta som eftersöks i den
slutgiltiga algoritmen. Därför måste de algoritmer som berör de områden som ska kontrolleras
kunna göras det med enbart indata. Om en algoritm är oförutsägbar på en kritisk punkt eller svår
att hantera kan den vara olämplig för implementation.
Tids och rumskomplexitet var ett naturligt krav att införa då kartgeneratorn är tänkt att
implementeras i ett spel som ska användas av vanliga privatpersoner. Är kartgeneratorn för
krävande tar det lång tid att generera kartan och det kan påverka en spelares upplevelse
negativt.
1.4.3 Förstudie
Målet med förstudien var att gruppen skulle få ett brett perspektiv över olika alternativ för att lösa
problemet. En rad olika källor som hanterade just ämnet PG studerades. Ett stort fokus lades på
metoder som genererade spelkartor. Egenutvecklade idéer uppmanades också i form av
brainstorming och testimplementationer, eftersom detta kunde ge specialanpassade lösningar till
kraven som satts upp.
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På grund av de många olika uppgifter som kartgeneratorn skulle lösa antogs det inte räcka med
en enda algoritm. Att identifiera olika delmoment, höjdskillnader och kontinentalform bland dessa,
blev därför viktigt för att underlätta analysen av olika lösningars duglighet.
I slutet av förstudien vägdes de olika algoritmerna mot varann. Baserat på vilka algoritmer som
ansågs lämpliga för att användas togs därefter en plan fram för hur implementationen skulle
utföras.
1.4.4 Rapportöversikt
Kapitel 1 Inledning
Det första kapitlet innehåller bakgrund och diskussioner om varför processuellt genererat
material behövs. Även risker och etik diskuteras samt hur detta hanteras. Kapitlet fortsätter
sedan med att diskutera problemområdet, syfte och mål. Krav, metoder och rapportöversikt
redogörs också i detta kapitel.
Kapitel 2 Förstudie
Rapporten inleds med resultaten av förstudien. Först tas en rad viktiga grundbegrepp upp som
blev centrala för arbetet. Därefter gås de olika algoritmerna som studerats igenom. Varje
algoritm har en introduktion där algoritmens funktion och relevant bakgrund tas upp. Detta följs
av en mera detaljerad förklaring av hur algoritmen fungerar. Till sist ges en bedömning av hur
duglig algoritmen är för projektet och till vad.
Kapitel 3 Design av Algoritm
Efter kapitlet om förstudien kommer algoritmen för kartgeneratorn. I kapitlet tas olika problem
inför designen upp och analyseras. Därefter följer en grundläggande beskrivning av hur den
tänkta kartgeneratorn ska fungera, följt av en mer detaljerad beskrivning av varje delmoment. Sist
följer en motivering av alla val som utfördes.
Kapitel 4 Implementation
Kapitlet tar upp implementationen som inleds med hur arbetet förhöll sig till de olika krav, etik och
moral, som satts upp. Olika problem som dök upp under arbetets gång tas även upp och sist
diskuteras de resultat som uppnåtts.
Kapitel 5 Utvärdering
Avhandlar de resultat som uppnåtts och vilka krav som mötts. Innehåller också en lite mer
detaljerad beskrivning av hur kraven hanterades och möttes. De krav som inte uppnåddes
kommer också diskuteras.
Kapitel 6 Slutsats och höjdpunkter
Slutsatser som gjort under arbetets gång presenteras och diskuteras. Även en del av de
höjdpunkter som författarna ansåg vara viktiga diskuteras och förklaras närmare.
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Bilagor
Under bilagorna diskuteras källor samt källförteckning.
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2

Förstudie

2.1
Noise  Brus
Noisefunktioner (Brus) är samlingsnamnet på de algoritmer som tar fram data med stor vikt på
slump. Dessa funktioner används ofta för att ta fram data där matematisk perfektion inte är
eftertraktat. Som exempel är det önskvärt att en höjdkarta har små ojämnheter i terrängen för att
den inte ska se för platt och onaturlig ut.
Det finns flera lika sätt att generera brus på, bland annat med hjälp av hårdvara [8]. De metoder
som tas upp i rapporten är de som har haft betydelse för arbetet med att ta fram algoritmen för
kartgenereringen. Fler funktioner har givetvis studerats, men dessa har inte haft någon effekt på
den slutgiltiga algoritmen.
Figur 2: Avbild av RandomNoise

2.1.1
RandomNoise
RandomNoise är en slumpfunktion som returnerar ett värde
mellan ett intervall som användaren. Det returnerade värdet är
helt oberoende av övriga värden som genereras. Detta kan
användas för att skapa större variation i ett urval. Ett
användningsområde vore som efterbehandling på en redan
etablerad höjdkarta för att få fram ojämnheter i terrängen.
Bristen på någon som helst intern logik gör dock
RandomNoise svår att kontrollera och kan i teorin producera
resultat som kan kännas onaturliga eller rent av ologiska.
2.1.2 PerlinNoise
PerlinNoise är en av de vanligaste metoderna vid generering av
terräng och skapades av Ken Perlin. Metoden går ut på att
genom att slå samman flera vektorer ifrån omkringliggande ytor
går det att extrapolera vart en punkt skall befinna sig. Den är
användbar eftersom den genererar väldigt bra
sammanhängande terräng och ger en god bruskarta som går att
lägga på en befintlig karta.
Figur 3: PerlinNoise (Creative Commons från wikipedia)

För algoritmen är dessvärre inte PerlinNoise användbar för att
generera form utan endast för generering av textur och
efterbehandling eftersom PerlinNoise är svårkontrollerad. Det finns ingen garanti för att det
önskade antalet kontinenter kommer att genereras eller att mängden vatten kommer vara den
önskade.
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2.1.3 Midpoint Displacement
Midpoint Displacement används för att bryta upp raka linjer i
en kedja av slumpmässigt förskjutna segment. Midpoint
Displacement kan användas för att bryta upp en kust som är
för rak och ge den ett mer naturligt utseende.
figur 4: Midpointd Displacement exempel

Algoritmen tar först en linje och finner mittpunkten på den.
Därefter förskjuts mittpunkten inom ett slumpat intervall, vilket innebär att linjen delats in i två nya
linjer. Därefter upprepas processen på de två nya linjerna ända tills linjerna når en satt
minimistorlek. Den tidigare raka linjen ska nu ha blivit hackig. Nedan följer pseudokod för Midpoint
Displacement [9].
MidPointDisplacement()
list nodes //lista av alla noder
for each node do
for each node neighbour do
Displace(node, neighbour, range )
end loop
end loop
end function
Displace(point low, point high, range)
point mid = calculate_midPoint(low, high)
mid.x += random(range)
mid.y += random(range)
if(distance(high,mid) > 1) do //Finns det fortfarande mellanrum
mellan punkterna?
Displace(mid,high,lowerRange(range))
end if
if(distance(low,mid) >1) do //Finns det fortfarande mellanrum
mellan punkterna?
Displace(low,mid,lowerRange(range))
end if
end function
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2.1.2 SimplexNoise
Ken Perlin, skaparen bakom PerlinNoise har i en akademisk text publicerad år 2001
vidareutvecklat PerlinNoise till det som kallas för SimplexNoise. Till skillnad ifrån PerlinNoise
använder sig SimplexNoise av tetraeder istället för gradienter. Denna metod är både snabbare
och effektivare, men dessvärre är den också väldigt mycket mer komplex [10].
Den dokumentation som gick att finna om SimplexNoise utgick i många fall ifrån att läsaren
redan visste vad SimplexNoise var eller hade en fungerande implementation av algoritmen.
Algoritmen hade också nackdelen att den, i jämförelse med PerlinNoise, var väldigt stor och tog
lång tid att implementera. I slutändan ratades denna algoritm till fördel för sin föregångare
eftersom den ökade komplexiteten gjorde tidsvinsten alldeles för liten för att vara praktiskt
användbar. Dessutom går det att göra PerlinNoise lite kvickare och effektivare med en annan
förbättring Ken Perlin publicerat [11].
2.2
Algoritmer och Konstruktionsmetoder
Det finns många sätt att generera kontinenter och världar på, av vilka ett flertal olika metoder
studerades inför projektet att färdigställa algoritmen. Nedan följer en sammanställning och
beskrivning av existerande algoritmer och algoritmer som prövades under själva förstudien av
projektet.
2.2.1 Tectonics
Namnet kommer ifrån det engelska ordet för tektonik, vilket också är nyckeln till denna
process. Polygoner skapas som kontinentalplattor på kartan. Dessa ges sedan vikt och
en slumpmässig vektor de rör sig i. En hastighet genereras också, vilket sedan får
generera bergskedjor och djuphavsgravar där kontinentalplattor krockar. Tectonics är
baserad på flera algoritmer som implementerats av andra [14] , men också av
verkligheten.
Bedömning
Då tektonik kräver ett stort antal iterationer uppstår en rad problem. Det mest uppenbara
blir att algoritmen kommer kräva mycket tid för att generera en estetiskt tilltalande karta
med önskade antal kontinenter. Kontrollen i sig är också ett problem. För att kunna få en
karta med önskade egenskaper måste de tektoniska plattornas rörelsemönster och
kollisioner förutses, vilket snabbt blir mycket komplext. Tektonik genererar realistiska
kartor som liknar verkligheten, men algoritmen är svårkontrollerad och tidskrävande att
den inte är praktiskt användbar i ett spel.
Beslut
Att strikt använda realistiska simuleringar visade sig snabbt vara opraktiskt. För att
tidskravet ska uppfyllas måste processen förenklas, vilket leder till problem med just
realismen.
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2.2.2 Point Continents
En process där en mittpunkt slumpmässigt placeras ut för varje kontinent som ska
genereras. Därefter läggs fyra punkter med slumpat avstånd i de fyra
kardinalriktningarna. Därefter slumpas en ungefärlig mittpunkt mellan två närliggande
punkter. Denna process upprepas ända tills pixelnivå har uppnåtts och därmed har en
ram runt mittpunkten bildats som blir kontinentens form.
PC har en stor fördel i och med att man alltid får det antal kontinenter som efterfrågas
(även om de krockar, för då fås ett Euroasien scenario). Point Continents var en algoritm
som brainstormades fram under förstudien. Den inspirerades starkt av en algoritm som
en av författarna tidigare utvecklat.
Bedömning
Trots att PC enkelt kan generera kontinenter finns det nackdelar med algoritmen.
Kontinenter får väldigt jämnt kurvade kuster och ser inte alls realistiska ut. Kontinenterna
blir också väldigt centrerade och halvöar uppstår väldigt sällan. Det är också svårt att
hålla kravet om vattenmängd eftersom kontinenter sprider sig slumpartat.
Beslut
Mycket få saker, förutom lärdomen om hur en kontinent inte skall se ut kunde tas ifrån
point continents.
2.2.3 Random Ridges
Detta är en algoritm som delvis är inspirerad av Point Continents, men som inkorporerar
en annan variant av slump för att generera världar. Metoden slumpar först fram ett antal
höjdpunkter som representerar bergstoppar och dalbottnar över kartan som kan både
vara under och över havsnivån. Metoden höjer eller sänker sedan området kring dessa
bergstoppar och bygger ut ett landskap mellan bergstopparna. Därefter körs en metod
som skapar lite mer slumpmässiga höjdskillnader över landskapet mellan bergskedjorna.
Även öar genereras fram genom att de undervattensryggar som skapas höjs, vilket ger
en chans att öar dyker upp. Om en ö dyker upp kommer också ytan att bli stor nog för att
kunna användas som ett spelbart landområde i EUIV.
Bedömning
Random Ridges har nackdelen att antalet kontinenter blir svårt att kontrollera. Även om
detta går att justera genom att ställa in ett avstånd mellan de ursprungliga bergskedjorna
som genereras är det långt ifrån optimalt. Kontinenternas form blir också helt lämnad åt
slumpen, med alla problem det innebär. Det kräver också en hel del efterbehandling för
att det ska fungera estetiskt.
Beslut
Efter ett par tester visade sig RandomRidges vara otillräckligt för att generera hela
kontinenter, men desto bättre för att ge en existerande karta mera variation. Detta är av
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intresse då majoriteten av de användbara algoritmer som gåtts igenom ger ofta väldigt
jämn terräng, vilket lätt kan uppfattas av en spelare som onaturligt då det anses som för
matematiskt perfekt.

2.2.4 Fractal Generation
Denna algoritm baseras på matematiska fraktaler, vilka
används för att generera kontinenterna (Se figur 5).
Fractal generation är en egentolkning som delvis är
baserad på Ken Perlins publikationer. Den är också
inspirerad av ett flertal algoritmer med blandade namn
som alla använder fraktalgenerering för att skapa sina
kartor.
Figur 5: Fraktal Karta

Fraktalerna skapas genom en metod som beräknar
höjden vid en punkt baserat på dennas x och y koordinater. Detta har fördelen att det i
teorin tillåter obegränsad in och utzoomning om man använder flyttal, med enda
begränsningen att minnet på datorn måste rymma det som beräknas.
Bedömning
Denna process genererar ytterst slumpartade världar och saknar intern logik som
förklarar vart kontinenterna ligger och kan därmed inte uppfylla ett par av de krav som har
satts. Vattenmängd och antal kontinenter blir näst intill omöjligt att hålla inom de satta
ramarna, utom i just slumpartade fall.
I teorin går det att flytta landmassorna närmare varandra och därmed uppfylla kraven
bättre, men detta skulle ta för mycket tid och komplexiteten på algoritmen skulle då öka
snabbt. Dessutom ökar risken för att denna postprocess ska skapa problematiska
situationer.
Beslut
Även om Fractal Generation genererar världar utan kontroll genererar den fantastiska
terrängskillnader. Det är fullt möjligt att applicera detta på mindre områden och därmed
göra dem mer estetiskt tilltalande.
Fraktalgenerering har också fördelen att oförutsägbarheten ger en stor faktor av slump.
Detta kan också användas fördelaktigt för att skapa intressanta och utseendemässigt
unika områden.
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2.2.5 PerlinNoise med RandomRidges (PNRR)
Författarnas första försök till en fungerande
algoritm bestod av en sammanslagning av
RandomRidges och PerlinNoise. Detta eftersom
brusfunktionen gav en bra grundterräng och
RandomRidges gav nödvändig variation.
Figur 6: PNRR Höjdkarta

Bedömning
Den stora mängd av slump som kommer med
PNRR innebär att algoritmen är helt oduglig för
generering av kontinentens form eftersom den
indata som skickas in inte garanterar en
fungerande eller estetiskt tilltalande värld. Vackra
världar som är väldigt dugliga kan genereras, men det kan också genereras en liten ö
mitt i ett enormt hav. Det finns helt enkelt inga indata som garanterar ett korrekt
utförande.
PNRR är dock ett av de mer troliga alternativen till att göra en textur till en värld som
redan har en skepnad, då PNRRs avsaknad av logik ger naturliga former och goda
höjdskillnader.
Beslut
Trots de nackdelar som PNRR uppvisade finns det en del
att hämta ur algoritmen. Främst funktionen för utjämning
som skapades för att ge goda kanter är något som kom
att användas i den slutgiltiga algoritmen. Testerna som
utfördes visade också på god kvalité i de höjdskillnader
som bildades.
Figur 7: PNRR terrängkarta

2.2.6
Blobgeneratorn
En idé som framkom under diskussion och test av Fractal
Generation var tanken om att rita ut slumpmässiga skepnader som kontinenter och
därefter använda brus på det för att göra dem mer realistiska.
För att kunna göra detta utvecklades en egen brusfunktion (som kom att kallas för
CircleNoise eftersom den genererade ett cirkulärt brus i mitten av en tom bild). Denna
genererade sedan slumpmässiga skepnader som placerades ut på en yta.
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Bedömning
Även om tanken var god, höll inte tidskomplexiteten på den testalgoritm som utvecklades.
Själva brusfunktionen fungerande inte heller särskilt väl och den genererade alltför
cirkulära skepnader. Inte heller land och vattenfördelningen höll. Algoritmen fick helt
enkelt sättas åt sidan.
Beslut
Den största behållningen från blobgeneratorn var tanken om att generera en
slumpmässig skepnad först och sedan bygga upp kontinenten utefter denna. Detta var
en idé som kom att användas i den slutgiltiga algoritm.
2.2.7 Voronoidiagram
Voronoidiagram är en metod för indela en yta in i celler. För att skapa ett
Voronoidiagram måste först ett godtyckligt antal frön placeras ut över ett plan. Därefter
delas planet in i celler genom att allt
område som är närmast en specifik punkt
bildar en cell (Se Figur 8).[15].
Figur 8: Exempel på ett Voronoidiagram med
celler och frön utritade

Den vanligaste metoden för att generera
ett Voronoidiagram är Fortune’s
Algorithm, som har tidskomplexitet O(n
log n) och minneskomplexitet O(n).
Först placeras alla frön ut, vanligtvis med
slump. Därefter dras en antingen
horisontell eller vertikal rak linjen över
planet, exempelvis från höger till vänster.
När det första slumpfröet hittas delas all
area som inte kan vara närmare ett annat frö till slumpfröet. Därefter fortsätter linjen att
svepa och den area som inte kan vara närmare ett annat frö tilldelas då det senast
passerade fröet.
För en närmare beskrivning av Fortune’s Algorithm hänvisas läsare till källhänvisning [16].
Figur 9: Exempel på ett Fortune’s algoritm

Bedömning
Indelningen av ytan i celler gör det möjligt att garantera
det önskade antalet kontinenter. Från de slumpade
startcellerna kan grannceller väljas ut tills de uppfyller det
land och vattenfördelningskrav som satts upp. En vald
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granncell får inte redan vara upptagen eller tillhöra en annan kontinent då detta skulle
innebära att kontinenter smälter samman.
Land och vattenfördelningen kan bestämmas på flera sätt. Ett är att beräkna cellernas
storlek, vilket tar tid men är precist. Alternativt kan en uppskattning göras på snittstorleken
för en cell, vilket går fort på bekostnad av större felmarginal. Denna felmarginal kan dock
minskas med hjälp av algoritmer som jämnar ut storleksskillnader. En sådan algoritm är
Lloyd Relaxation.
Voronoidiagram generar dock inga höjdskillnader. Kanterna för cellerna kan användas
för att dra bergskedjor eller dalar, men att få till små höjdskillnader över hela kartan är
mycket svårt utan andra algoritmer. Här kan brusfunktioner som PerlinNoise vara till
hjälp för att ge textur till en karta genererad med Voronoidiagram.
Ett annat problem är att formerna hos cellerna är mycket raka. Detta skulle innebära att
ett kustområde hos en kontinent skapad med Voronoidiagram skulle se fruktansvärd rak
och onaturlig ut. Även här kan en brusfunktion vara till hjälp, förslagsvis Midpoint
Displacement som skulle göra kanterna mer ojämna.
Beslut
Voronoidiagram är unik bland de lösningar som undersöks genom att på ett enkelt sätt
möjliggöra kontroll av kartgenereringen. Algoritmen har sina brister, men dessa går att
täcka upp för med hjälp av andra algoritmer som har gåtts igenom. Det gör algoritmen till
i särklass den mest intressanta att använda i den slutgiltiga lösningen som bas för hela
kartgenereringen.
2.2.8 Lloyd Relaxtion
Lloyd Relaxation, även känd som Lloyd’s Algoritm, är en algoritm för att jämna ut
storleksskillnader mellan celler i ett Voronoidiagram samt göra dem mer likformade.
Detta görs genom att ta ett färdigt Voronoidiagram, förflytta varje cells frö till mitten av
cellen och därefter uppdaterar cellerna. Genom att iterera denna process flera gånger
kan bättre jämlikhet i storlek och form uppnås.
Bedömning
Algoritmen används för att jämna ut Voronoidiagram. Detta utförs genom att fördela de
slumpade punkterna bättre, vilket ger varje cell en area som är närmare medelarean för
cellerna över hela diagrammet. Detta underlättade uppskattning av hur många celler som
behövs för att täcka den land och vattenfördelning som satts upp.
Detta har dock sidoeffekten att celler med ovanliga former elimineras och att alla celler
blir mer snarlika. Det är både en för och nackdel i den slutgiltiga algoritmen eftersom det
kan användas för att ge kontinenterna en mer konsekvent form, medan risken är att
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kontinenterna istället blir för enformiga. Därav måste rätt antal iterationer av algoritmen
användas.
Beslut
Lloyd Relaxation är en mycket användbar algoritm. Detta eftersom den mycket enkelt kan
anpassas till den slutgiltiga algoritmen. Den utökar kontrollen av vatten och
landfördelningen samtidigt som den också gör det enklare att hantera cellerna eftersom
varje cell får ungefär samma antal grannar.
2.2.9 Polygonal MapGeneration
Som namnet beskriver använder algoritmen polygoner för att generera kartor. Genom att
först generera ett Voronoidiagram och sedan fylla ut dessa till land kan den sedan skapa
höjdskillnader baserat på avståndet ifrån havet. Denna utnyttjar de unika matematiska
egenskaperna hos Voronoidiagram för att sedan skapa floder, klimat och andra detaljer.
Denna algoritm hämtades ifrån en artikel som behandlade generering av enskilda
kontinenter och öar genom denna metod [12].
Bedömning
Denna metod bedömdes som ytterst intressant eftersom den gick förbi vissa av de
problem som de andra algoritmerna hade. Bland annat uppstod inte vanliga problem vid
generering av kontinentskepnaderna och kustlinjerna. Framför allt idén om att använda
Voronoidiagram som grund verkade intressant, vilket troligen skulle kunna användas på
ett annat sätt än i just denna metod.
Dessvärre saknade algoritmen en metod för att generera flera kontinenter och kunde
endast hantera en ö eller kontinent åt gången. Det saknades ett sätt att föra dessa
samman.
Beslut
Stora delar av algoritmen har användningsområden som definitivt är värda att behålla till
den slutgiltiga algoritmen. Framför allt hanteringen av Voronoidiagram och hur den växer
fram skepnader mitt i kartan vore användbart att ta med sig.
2.3
Slutsats
Efter att ha studerat flera olika brusfunktioner var projektgruppen överens om att brus inte var det
bästa sättet att genera kontinenter på eftersom dessa var för svårkontrollerade. De
brusfunktioner som studerades hade svårt att skapa just det antal kontinenter som önskades
och det beslutades att en annan metod behövdes för att generera kontinenternas skepnad.
Därefter skulle brus användas för att göra landskapet mer trovärdigt. Detta eftersom brus
fortfarande ger den variation som är nödvändig för att göra landskapet visuellt intressant.
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RandomRidges valdes bort av ett liknande skäl som PerlinNoise som bas för en algoritm. Även
RandomRidges var svår att ha kontroll över och den bröt ofta emot de grundläggande kraven
som satts upp. Trots detta var själva tanken bakom RandomRidges intressant och detta
utnyttjades därmed med en modifikation. RandomRidges kunde användas vid cellernas kanter
för att få bra bergskedjor som löpte längsmed kanterna på cellerna.
För att generera kontinenternas skepnad valdes Voronoidiagram eftersom dessa hade en hel
del imponerande matematiska egenskaper. Bland dessa att cellerna gick att hantera med
liknande storlekar vilket gjorde det lätt att bedöma antalet celler som behövdes för att generera
en kontinent av en given storlek. Detta tillsammans med enkelheten i att konstruera en algoritm
som faktiskt producerade rätt antal kontinenter gjorde detta till ett för projektet självklart val.
Även om fraktalgenerering hade kunnat användas för att skapa skepnader hade detta troligen
tagit för mycket resurser i anspråk samt orsakat en del problematik med den garanterade
mängden kontinenter. Fraktaler lämpar sig dåligt för att bestämma ett exakt antal kontinenter
eftersom det skulle behövas ha villkor som tvingade fram kontinenterna och sedan förhindrade
uppkomsten av nya kontinenter.
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3

Design av en ny Algoritm

3.1
Val av algoritm
Själva valet av algoritm gjordes efter det att förstudien avslutats. Det beslutades då vilka delar av
algoritmen som skulle konstrueras efter befintliga algoritmer och vilka delar som skulle skrivas
helt från grunden.
3.2
Kontinenter
Ett problem med definitionen av en kontinent uppstod under designen av algoritmen och detta
behövde hanteras innan projektet fortskred. Vad sker som exempel vid en krock mellan två
genererade kontinenter (som därmed bildar ett “‘Euroasien” scenario) och hur bedöms detta av
de krav som sattes upp i början av projektet? Med bilden nedan som exempel (Figur 10) går det
att ifrågasätta om det är en eller flera kontinenter. Det finns flera problem med kontinenter, för
mer diskussion om detta rekommenderas “How many continents are there?” av CGP Grey [17].

Figur 10: Euroasien
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Det finns tyvärr ingen exakt vetenskaplig definition av vad en kontinent är, vilket gjorde att ett
beslut behövde tas. Tre scenarions ställdes upp och de värderades utifrån ursprungskraven och
implementationsvänlighet:
1. Sammansmälta kontinenter räknades som en kontinent

Figur 11: Sammansmält kontinent

När två kontinenter växer in i varandra smälter de samman till en enda kontinent och en
ny kontinent måste genereras någonstans för att behålla mängden kontinenter. Figur 11
visar hur två kontinenter är oskiljbara som en enda. De rödmarkerade cellerna är en
kontinent efter att flera har vuxit in i varandra.
2. Sammansmälta kontinenter räknas som två kontinenter

Figur 12: Tvådelad Kontinent

Figur 12 visar hur två kontinenter har smält samman. Den blå kontinenten har vuxit in i
den röda kontinenten. De räknas fortfarande som två separata kontinenter för generatorn.
Inga nya kontinenter behöver genereras.
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3. Kontinenter kan inte sammansmälta

Figur 13: Otillåten Placering

Om de förbjuds från att smälta samman kommer de inte kunna bli en kontinent eftersom
ingen av de två kontinenterna får växa in i varandra. Andra celler får istället växas in i om
möjligt, annars stannar tillväxten. Figur 13 visar hur cellerna mellan den röda och blå
kontinenten blivit otillåtna. De gula cellerna med röda kryss är celler som ingen av
kontinenterna kan växa vidare till då de är grannar med båda kontinenterna.
Alla tre scenarion har för och nackdelar, men redan efter ett par tester och en kort diskussion
beslutades det att kontinenter skall vara landmassor över en viss storlek. Därav skulle Euroasien
räknas som en enda kontinent istället för två. Detta blir mycket mer lättbegripligt och skapar
mindre potentiella konflikter i koden. Att låta kontinenter smälta samman och lägga till mer
kontinenter har risken för en oändlig loop där allt möjligt vatten fylls ut av land eftersom alla
kontinenter smälter samman.
Om de tillåts smälta samman men räknas som två olika kontinenter uppstår ett estetiskt
problem. Spelaren kan känna att kontrollen förloras ifall denne vill ha två kontinenter och endast
får en. Framför allt om det inte är tydligt att dessa kontinenter är två olika kontinenter från start.
Detta går visserligen att lösa genom att införa det som i spelet kallas för Wasteland, ett område
som varken går att passera eller äga, mellan kontinenterna, men det kan bli spelbalansmässigt
konstigt och det är inte en del av vår uppgift. Detta leder till att det är en dålig idé att låta
kontinenterna smälta samman.
Samtidigt är det inte riskfritt att förbjuda sammansmältning. Det kan uppstå situationer där
mängden land inte kan uppnås korrekt, men det är enkelt att korrigera genom att ta bort land ifrån
den största kontinenten.
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3.3

Vatten och Landfördelning
När definitionen för hur kontinent bestämts uppstod ett annat
problem med fördelningen av vatten och land som återigen fick
projektgruppen att behöva omdefiniera de krav som sattes.
Eftersom fördelningen av land och vatten tvingas följa kravet att
kontinenterna ska vara separerade, uppstår en omöjlighet med
styrbarheten med 100 % land.
Figur 14: 100 % Land med 3 kontinenter.

Kantcellerna kommer alltid att förbli tomma för att matcha den
övriga världskartan och därmed undvika extremt platta kanter i
öst och väst. Detta innebär att endast de celler som är innanför
kantcellerna kommer räknas. Finns det mer än en kontinent kommer det att finnas vatten som
upprätthåller kraven.
Se figur 14 för en bild som visar vad som sker vid 3 kontinenter och 100 % landfördelning.
En uppdatering av kraven behövdes för att möta detta specialfall. Detta definierades som att vid
mer än en kontinent kommer 100 % land leda till att 100 % av de celler som kan täckas blir
täckta.
3.4 Bergskedjor och Höglänta områden
För att hantera höglänta områden diskuterades en lösning fram
som sedan jämfördes med verkligheten. Det finns områden i
världen som är naturligt väldigt höglänta och som inte ligger
precis ovanför havsnivån. Dessa områden ligger i allmänhet runt
omkring världens stora bergskedjor (Himalaya, Uralbergen,
Klippiga bergen).
Figur 15: Färgskillnad baserat på höjden. Den svarta ytan är höjd 0 medan
de allt ljusare ytorna ökar i höjd. De vita linjerna representerar ickebrusade
gränser mellan cellerna.

En särskild egenskap med sådana områden är att de uppstår där kontinentalplattor slår samman
och därmed tvingar upp landhöjden. Detta finns på flera platser på jorden och är extra tydligt på
platser där kontinentalplattorna möts och trycks in i varandra. Se figur 15 för att se vad som sker
med höjden ovan havet där den Indiska plattan möter den Euroasiska plattan. på den övre delen
av bilden, dit den indiska plattan är på väg, trycks höjden på marken upp eftersom den indiska
plattan trycks in under den större och tyngre Euroasiska plattan.
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Figur 16: Indien vs. Euroasien. Det område som är mitt i kartan innanför de röda strecken representerar den
Indiska plattan som rör sig norrut i förhållande till det utanför den röda markeringen.

Fenomenet med stigande marknivå är dock inte endast begränsat till inlandet. Notera hur det inte
är långt ifrån havet som marken trycks upp i östra delen av Indien. Detta kan inkorporeras i den
slutgiltiga algoritmen genom att låta celler nära havet ibland vara höjda på det sättet.
För att inkludera detta i algoritmen kan den
höja upp cellerna runt bergskedjorna. Detta
ger naturligt höglänta områden även i de
generade kartorna.
Figur 17: Eventuell hantering av Indien vs. Euroasien
med celler. Notera bandet av ljusare celler som är
högre än omgivningen.

Figur 17 visar hur ovanstående exempel om
Indien och Euroasien skulle kunna se ut. Som
i verkligheten är en del av kontinenten
upptryckt till en högre höjd. Detta resulterar i
ljusare celler som därmed är högre.
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3.5
Kustområden
Eftersom infallsvinkeln med Voronoidiagram var annorlunda från den tanke som fanns vid
projektets början måste kravet för kustområden göras om. Lösningen visade sig vara en helt
annan än att endast applicera brus. Istället valdes att göra de celler som angränsande till land
högre för att en brusfunktion därefter skulle kunna skapa skärgårdar utifrån de förutsättningar
som fanns. Detta får också en mycket intressant egenskap vid kontinenter som ligger inom två
celler ifrån varandra. Det kan likt Indonesien då uppstå en kedja med öar som binder ihop
landområdena utan att de för den skulle smälter samman.
3.6
Beskrivning av Algoritmen
Efter att ha gjort en längre förstudie beslutades det vilka delar av algoritmerna som behövdes för
att konstruera en ny algoritm som uppnådde de krav som satts upp Det som beslutades var i
korthet iden bakom blobgeneratorn skulle slås samman med ett Voronoidiagram för att kunna
enkelt generera slumpmässiga kontinenter som fortfarande någorlunda uppfyllde kraven på
procent vatten som angivits av användaren.
Även delar ur RandomRidges plockades ur för att användas för att hjälpa till att generera
realistiska bergskedjor.
I korthet fungerar algoritmen som följer nedan:
1. Skapa ett Voronoidiagram över ytan
2. Markera alla celler i höger och vänsterkanten av ytan som obrukbara
3. Räkna ut hur många celler som ska fyllas för att vara nära procentsatsen vatten som
valts.
4. Slumpa fram startceller för alla kontinenter. De får inte ligga bredvid varandra.
5. Låt kontinenterna, en efter en, växa med en cell vardera tills landmängden
överensstämmer med indata.
6. Öka höjden på ett slumpat antal kanter för att skapa bergskedjor.
7. Lägg på en PerlinNoise för att skapa mer realistisk terräng.
8. Kör en kantutjämning för ta bort alla höjdskillnader som överstiger ett gränsvärde. Detta
gränsvärde bestäms innan körningen.
När dessa steg har genomförts har en höjdkarta skapats som går att konvertera om till en
bitmap. Denna kan i sin tur användas för att gå vidare för att generera terräng.
3.6
Motivation
Av de krav som satts upp visade sig kontrollen över algoritmen vara det svåraste att uppfylla.
Många existerande algoritmer har svårt uppfylla kraven på antal kontinenter samt vatten och
landfördelning. Därav valet av Vornoidiagram som bas för våran algoritm då detta delar upp ytan
i flera olika celler. Dessa celler är fördelade på ett sådant sätt att två celler, valda slumpmässigt,
har med stor sannolikhet ungefär samma area trots att de ser väldigt olika ut. Figur 17 visar två
celler som trots sin väsentliga skillnad i utseende ändå har nästan identisk area.
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Skillnaden mellan ytorna är inte mer än 21 pixlar då den
blåa ytan är 6175 pixlar och den röda ytan består av 6196
pixlar.
Figur 18: Olika skepnad men samma storlek

Därför föll valet för basalgoritm på Voronoidiagram som
delar upp ytan i flera olika celler som är fördelade på ett
sådant sätt att två slumpmässigt valda celler ser olika ut
men ändå har ungefär samma yta. Skillnaden i yta
minskar också med mängden celler som genereras.
Att ta fram en kontinent med bestämd storlek blir med
denna information inte svårare än att välja ut ett antal närliggande celler som tillsammans ger en
area nära den önskade. Önskas mer exakthet kan en utjämningsalgoritm användas på cellerna.
Lloyd Relaxation är en algoritm som gör detta. Detta har dock inte gjorts eftersom detta gör
cellerna väldigt lika i utseende och kontinenten skulle därmed bli för matematiskt perfekt.
Det går nu enkelt att se att om en yta splittras i 100 ungefär lika stora celler och 30 % av ytan ska
vara land fördelat över 3 kontinenter, behövs 3 kontinenter på 10 celler styck för att möta de krav
som satts upp.
Val av celler utförs genom en rad som steg. Först markeras alla celler som gränsar till höger
och vänsterkanten av ytan som oanvändbara. Detta eftersom dessa celler har väldigt lodräta
linjer längst till höger och vänster. Kontinenter som använder dessa skulle på sina ställen få
alldeles för raka kanter. När den genererade kartan sedan sammanfogas in med den existerande
skulle det därför bli uppenbart var gränsen mellan genererat och för existerande material ligger.
Detta skulle inte se trovärdigt ut och därför används inte dessa celler.
Därefter beräknas hur många av de kvarvarande cellerna som ska användas till
kontinentalbildning och startceller för dessa placeras ut. Startceller får inte vara placerade vid
varandra eftersom kontinenterna då kan smälta samman. Till varje cell slumpas även en storlek
på hur stor den önskade kontinenten ska vara. Från dessa startceller plockas sedan närliggande
celler utan gräns till en annan kontinent som inte gränser till en annan kontinent tills antalet celler
uppfyller den önskade storleken. Om storleken inte kan uppnås backar algoritmen och i värsta
fall slumpar fram en annan startposition för startcellen.
Cellernas expansion görs via en FIFOkö (först in, först ut). Algoritmen börjar med att välja ut
startcellens alla legala grannar och lägger dessa först till kontinenten och sedan in i kön. Därefter
tas första cellen ur kön och processen upprepas med den. Denna metod ger i teorin relativt
cirkulära former till kontinenter. För att ge bättre variation lades en slumpfaktor till. Varje gång en
cell ska läggas till en kontinent finns det en chans att detta inte sker. Detta ger upphov till sjöar,
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innanhav och vikar. Interaktion med andra kontinenter och de buffertceller som särskiljer dem
resulterar i större variation.
För att förhindra för raka kustlinjer och bergsområden utförs som ett sista steg ‘Midpoint
Displacement’ på cellernas. Kontinenterna har nu en form och de uppfyller kraven för
vattenmängd och antal. Dessa områden får nu ett grundvärde för landshöjd medan övrig areal
får ett lägre värde som representerar grundhöjden för vatten.
Därefter genereras höjdskillnader på kartan, bland detta berg, kullar och sänkor. För att få fram
bergområden utnyttjas de redan existerande cellkanterna, vilket påminner en del om
kontinentalplattor (Se tektonik). Genom att koppla samman en rad cellkanter och sedan höja eller
sänka dem inom ett slumpat intervallen går det att få fram berg och dalar. Genom att utföra
denna process ett slumpat antal gånger över kartan går det att få fram bergskedjor och
djuphavsgravar. Dessa kommer då att följa en intern logik.
För mindre höjdskillnader körs PerlinNoise över hela kartan som modifierar höjden marginellt.
Detta förhindrar att stora områden blir allt för platta. Till sist körs en efterbehandlingsprocess
som jämnar ut de värsta höjdskillnaderna. En karta med korrekt antal kontinenter, rätt mängd
land och vattenareal, samt intressanta kontinentformer och höjdskillnader har nu genererats.
Kartan är nu redo att skrivas till fil.
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4

Implementation

4.1
Etik och Moral
Det främsta problemet med implementationen av algoritmen är hur öppna de beståndsdelar som
används är. Både Voronoidiagram och PerlinNoise togs in utifrån och den upphovsrätt som
finns bakom dessa måste respekteras. Därför är det viktigt att poängtera att den implementation
som finns bakom vår PerlinNoise inte är vår egen och en ny version måste utvecklas om koden
i sin helhet ska användas kommersiellt.
Den PerlinNoise som används är endast möjlig för icke kommersiella syften och därmed är vår
demonstration inte ett brott emot copyright, men att inkorporera koden i EU4 skulle bryta mot
detta och skulle därmed vara moraliskt fel.
4.2
Förarbete
Det förarbete som utfördes gällde i stora delar att utveckla fungerande prototyper av
delalgoritmer och att sätta sig in i den kod som redan skrivits av andra. Därefter påbörjades
arbetet med att bestämma en slutalgoritm och sätta ihop denna med delar av de algoritmer som
testats.
4.3
Svårigheter
Den största svårigheten var att finna en algoritm som var tillräckligt lätt att kontrollera. Att
generera en karta som såg duglig ut i sig var knappast ett problem, men många av de lösningar
som fanns visade sig olämpliga för att användas i en kontrollerad algoritm. Några av de lösningar
som verkade mest lovande var också de som var svårast att förstå sig på.
SimplexNoise, en vidareutveckling av PerlinNoise, ratades mycket tidigt på grund av bristen på
dokumentation och komplexiteten av implementationen. Även Voronoidiagram var svåra att hitta
pedagogisk information om, vilket ledde till en hel del tester som hade kunnat undvikas om
informationen varit tillgänglig.
PerlinNoise visade sig också vara svår att hitta information om av en helt annan anledning.
Detta då de olika källorna ibland blandade ihop PerlinNoise med ValueNoise. Detta innebär att
en prototyp av ValueNoise utvecklades i tron om att det var PerlinNoise. Detta ledde till en
algoritm med försämrad prestanda, och när problemet uppdagas fick en implementation skriven
av Ken Perlin, författaren av PerlinNoise, implementeras för att försäkra om att ingen förvirring
rådde. Detta i sig är ett problem då Ken Perlin’s implementation inte får användas kommersiellt
och därmed inte kan implementeras direkt i EU4.
4.4
Resultat
När rapporten färdigställdes var inte algoritmen fullt ut implementerad. De resultat som uppnåtts
var dock fortfarande ytterst relevanta eftersom de visar väldigt tydligt på hur algoritmen kommer
fungera i sin slutgiltiga form.
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Kravet om antal kontinenter och att de inte får smälta samman uppnåddes under
implementationen eftersom kontinenterna inte växer om de har grannar som de kan växa
samman med. Antalet kontinenter fastställdes också eftersom det antal kontinenter som behövs
placeras ut på kartan först. Även om de blir små är det fortfarande en kontinent enligt definitionen
som lades fram för projektet.
Under den delen av implementationen som gjordes färdig hölls tidskravet helt utan problem.
Ingen av testkörningarna (500 celler, 4 kontinenter, 4 iterationer av Lloyd Relaxation, 40 % land)
tog mer än 3 sekunder och därmed finns det utrymme för ytterligare förbättringar och tillägg av
kod. Större delen av tiden gick åt till att skriva data till flera filer. Detta då debugging behövde
göras, vilket kommer att reduceras till endast en fil i slutversionen. Tester kördes på en tråd på
en maskin med 2.3 ghz processor och 4 gb ram minne.
Test

Celler

Första till fil

to Höjdkarta

Andra till fil

Totalt

1

116 ms

1361 ms

95 ms

1307 ms

2 879 ms

2

100 ms

1217 ms

107 ms

913 ms

2 337 ms

3

89 ms

1193 ms

116 ms

848 ms

2 246 ms

4

135 ms

916 ms

73 ms

1134 ms

2 258 ms

Nedan följer bilderna (figur 1922) ifrån de fyra olika körningarna för att visa hur de kartor som
genereras ser ut. Varje karta följer de krav om antal kontinenter, avskiljningen av de olika
kontinenterna samt vatten och landfördelning. Varje körning av implementationen genererar två
bilder. Den första har färgade kontinenter där cellindelningen fortfarande är synlig (Eftersom
bilderna är nerskalade är detta svårt att se). Den andra är en konvertering till höjddata som liknar
det tänkta slutresultatet. Då enbart kontinentformer placerats ut finns enbart två höjder; ovan och
under vatten.

Figur 19: Körning 1 av algoritmen. Cellkarta och Höjdkarta
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Figur 20: Körning 2 av algoritmen. Cellkarta och Höjdkarta

Figur 21: Körning 3 av algoritmen. Cellkarta och Höjdkarta

Figur 22: Körning 4 av algoritmen. Cellkarta och Höjdkarta

Även om en algoritm för att ta fram bergskedjor inte har färdigställts när detta skrivs har
principen och idén bakom en algoritm utvecklats. Då denna bygger på att använda de redan
existerande kanterna hos cellerna kommer dessa att bli realistiska och enkla att bygga upp.
Detta leder till naturliga formationer som påminner om de bergskedjor som finns i verkligheten.
Eftersom cellkanterna används simuleras också iden om kontinentalplattor, vilket blir extra tydligt
om en kant vid en kust väljs ut.
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Kustlinjerna hanterades som tidigare nämnt genom att göra de celler som angränsade till land
grundare än omgivningen. När därefter brusfunktionen körs kommer öar och potentiella
arkipelager uppstå.
Brus togs in under förstudien och den färdiga implementationen fungerade, med enda nackdelen
att den tog längre tid på sig än planerat eftersom algoritmen var dynamisk och kunde ta emot en
variabel storlek på kartan. Med optimering för den bestämda kartstorleken och en förbättring av
implementationen hade denna effektiviserats mer än en dynamisk version skulle kunna göras.
4.5
Resultat
De resultat som väntas uppnås vid vidare implementation kommer att fortsätta upprätthålla
kraven. Eftersom algoritmen hanterar alla de krav som satts upp kommer världen att bli mer
verklig för varje steg som implementeras.
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5

Utvärdering

5.1
Krav
Utvärderingen utgår ifrån de krav som sattes upp i projektets början
Grundkrav
Antal Kontinenter (Matematisk bedömning)
I majoriteten av alla fall blev antalet kontinenter det önskade, men ett par extremfall som
uppstod hade förbisetts vid planeringsfasen. Detta tvingade fram en uppdatering av
kravspecifikationerna för algoritmen som behandlade antalet celler kontra antalet
kontinenter. Var antalet kontinenter för stort eller antalet celler för litet kunde det orsaka en
konflikt med andra krav, inte minst land och vattenfördelning.
Den mest uppenbara är att antalet kontinenter inte får överstiga antalet celler. Detta
skulle omöjliggöra placering av alla kontinenter. Att antalet måste vara märkbart lägre än
antalet celler, kan också argumenteras för.
Varje kontinent som placeras behöver en buffertzon av vattenceller runt om för att
förhindra att kontinenter smälter samman. Ju större antalet kontinenter är, desto fler
buffertzoner kommer att behövas. Utöver detta är alla celler i höger och vänsterkant
vattenceller för att förhindra vertikala kanter i öst och väst. Om antalet kontinenter är
tillräckligt stort kommer antalet celler som måste vara vatten göra land och
vattenfördelningen omöjlig.
Så vad är en rimlig gräns för hur många celler och kontinenter som får finnas enligt de
krav som bestämts? Efter en diskussion beslutades att ett gränsvärde behövdes, men
eftersom PI ville se hela algoritmen innan ett sådant värde bestämdes, sattes värdet som
en flexibel variabel. Denna variabel kan sedan ändras under testning för att finna det
optimala resultatet. Författarna bestämde sig att ta fram egna rekommendationer för
gränsvärden med tillhörande motivering, men dessa värden är inte absoluta.
Ett av målen med projektet var att generera övertygande kontinenter. Som måttstock har
jordens geografi använts, vilken kan sägas ha 6 eller 7 kontinenter. Euroasien kan räknas
som en eller två kontinenter beroende på vilken definition av kontinent som används. Av
dessa utgör två den nya världen, dvs. Nord och Sydamerika. Då den genererade kartan
ska ersätta den nya världen har dessa siffror varit grund för de besluts som tagits.
En uppdatering av kraven var att åtminstone en kontinent måste existera. Detta eftersom
det är ett måste för att garantera att land och vattenfördelningen blir korrekt. Det går trots
allt inte att få 40 % land om det inte finns några kontinenter.
Det högsta antalet kontinenter fastslogs genom att använda samma storleksordning som
jorden har. Detta innebär att mellan en och nio kontinenter kan genereras. Detta antal kan
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vara högre än i verkligheten, men en viss grad av avvikelse var tillåten om den höll sig
inom samma storleksordning. Detta för att inte begränsa en slutanvändare allt för
mycket.
Under projektets gång prövades ett flertal olika storleksordningar för antalet celler för
Voronoidiagrammet. Vid tillräckligt stort antal celler (50.000+) bidrog antalet celler enbart
med att öka den tid det tog för programmet att köra färdigt. Den kreativa vinsten med
många celler var ytterst liten och antalet celler gjorde också att buffertzonen mellan
kontinenterna påminde mer om en flod än ett hav. Detta gav illusionen av att
kontinenterna smälte samman, även om det fanns en buffertzon mellan dem. Ett antal
olika storleksordningar testades för att finna en gräns för det senare problemet och det
fastslogs att en övre gräns för 1000 celler för att förhindra för smala buffertzoner för
vatten.
För undre gränsen utgick gruppen från att maximalt antal kontinenter användes för att
tvinga fram landbrist på grund av buffertzoner. Av samma anledning sattes landmängden
till 80 %. Efter en rad tester fastslogs att 500 celler som minimum behövs för att vara
säker på att problemet inte uppstår.
Krav på variation (Matematisk/Artistisk bedömning)
Antalet olika kartor som algoritmen kan producera är väldigt svårt att bedöma. Detta
eftersom komplexiteten förhindrar användandet av simpel kombinatorik. Därför används
en uppskattning för att avgöra om kravet uppnåtts.
Generatorn kan skapa mellan en och nio kontinenter. Dessa kontinenters form, placering
och storlek kan variera kraftigt. Sammantaget innebär dessa faktorer att det blir en faktisk
variation mellan varje genererad karta. Det är därför rimligt att anta att en spelare inte
kommer uppleva två kartor som lika tack vare de variationer som förekommer.
Det kan tilläggs att inga kartor som genererats under testfasen har varit lika nog för att
författarna skulle reagera på det.
Differens (Matematisk bedömning)
Differens har lagts för antal kontinenter och fördelning av land och vatten. Detta sker
genom att mata in två värden som fungerar som maximi respektive minimivärde. Till
synes verkar detta fungera utan större problem, men då det är ett mycket sent tillägg har
ännu inte tillräckliga tester utförts.
Land och Vattenfördelning (Matematisk bedömning)
Algoritmen bygger på celler, som alla har närliggande storlekar tack vare
LloydRelaxation som efterbehandlar cellerna som ursprungligen skapas.
Storleksskillnaden på cellerna minskar ju fler celler som genereras och vid högre antal är
skillnaden försumbar. Tack vare detta faktum och att antal celler är förbestämt är det
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mycket enkelt att beräkna den ungefärliga cellmängd som behövs till kontinenterna. Om
det beräknade antalet celler tilldelas till kontinenter kommer land och vattenfördelning att
uppfyllas.
I dagsläget fördelas landmängden jämnt mellan kontinenterna men en tänkbar förbättring
är att införa en slumpad landfördelning inom ett intervall. Detta skulle variera storleken
hos de olika kontinenterna och ge ett mer övertygande landskap. I verkligheten är
kontinenterna av varierande storlek. För att påvisa detta kan det påpekas att Euroasien
och Australien skiljer sig tydligt i storlek. Slumpintervallet är tänkt att hjälpa en spelare att
kontrollera storleksskillnader och extremer för att anpassa kartan efter spelarens smak
och tycke.
Till sist finns ett problem som behöver arbetas bort. För att förhindra kostsamma
beräkningar av specialfall stannar en kontinents tillväxt om det inte längre finns
närliggande celler att lägga till kontinenten.
Detta händer även om den beräknade storleken ännu inte är uppnådd. I skrivande
stund
kompenserar inte kartgeneratorn för detta men det finns flera sätt att lösa detta på. En
lösning vore att tillåta att de kontinenter som inte avstannat blir större än om alla
kontinenterna växte fritt.
Denna lösning kan dock vara problematisk att integrera med ett satt storleksintervall för
kontinenter som föreslogs i föregående stycke, då en storleksökning kan förskjuta det
önskade intervallet.
Övertygande Landskap (Artistisk bedömning)
Då implementation fortfarande pågår finns ännu ingen slutgiltig bedömning men vid en
preliminär presentation av implementationen hos PI ansågs landskapet övertygande nog
av PI’s expert för att fortsätta vidareutveckling.
Kustjustering (Matematisk bedömning)
I skrivande stund pågår fortfarande arbete med kustjustering. I sin nuvarande form
saknas en efterbehandling för kustlinjerna, vilket innebär att alla kuster är raka. I sin
nuvarande form kan inte kravet för kustjustering godkännas, men arbetet med en funktion
för att åtgärda detta har kommit långt och lär med stor sannolikhet uppfylla kraven innan
projektets slut.
Tid (Matematisk Bedömning)
De tester som utfördes klarade sig med god marginal under de 15 sekunder som satts
upp som maximal tidsåtgång för algoritmen. Se kapitlet om implementation för exakta
tider som uppnåddes.
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Om algoritmen utvecklas är bägge författarna överens om att tidskraven skulle fortsätta
hålla eftersom alla tester som utförts tyder på detta. Även med kantjustering, brus och
bergskedjor borde algoritmen fortsätta hålla sig under 15 sekunder.
Höjdskillnader (Matematisk Bedömning)
Eftersom algoritmen börjar med att ge en basnivå och sen bygger på den basnivån med
brus och med bergskedjor kommer de höjdskillnader som uppstå aldrig överstiga det
gränsvärde som önskas. Detta går enkelt att se till genom att hindra bruset från att
överstiger den nivån.
Utdata (Matematisk Bedömning)
Kravet om form på utdata är uppfyllt eftersom det som produceras är en 2100x2000
pixlars bild, eller vilken annan storlek som än önskas. Denna bild är i gråskala som följer
PIs standard för hur höjdkartor hanteras och varje pixel är mellan 0 och 255 i ljusskala.
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6

Höjdpunkter och Slutsatser

Det svåraste med projektet var införa den kontroll som krävdes för att nå kraven som
specificerats under designen av algoritmen.
Att skriva en generator för höjdkartor är i sig inte svårt eftersom i det enklaste fallet går det att
använda en ren brusfunktion. Chansen att en sådan karta skall vara av god kvalité är dock ytterst
liten. För att få en garanterad minimistandard måste någon form av kontroll införas. För att detta
skall fungera måste logiken vara robust nog för att hantera eventuella extremfall. Samtidigt
måste den vara flexibel nog för att producera något som inte ser overkligt ut eller bryter
användarens upplevelse av vad som är en trovärdig karta.

Figur 23: DiamondSquare Algorithm

Ett exempel på sådant som kan uppfattas som
overkligt är kartor som innehåller tydliga
mönster eller som påminner för mycket om
varandra.
Ett exempel på detta är DiamondSquare
Algorithm som är tänkt att användas för
generering av höjdkartor. Denna algoritm
tenderar dock att genererar vertikala och
horisontella mönster som ter sig ytterst
osannolika då de är för matematiskt perfekta [18] (Se exempelvis den vita korsstrukturen i övre
vänstra hörnet av figur 23).
Hur fördelningen av slump och logik ska utföras för att få önskvärda resultatet saknar ett givet
svar. Det beror i huvudsak på vad som är målet med algoritmen. Under förstudien analyserades
en rad existerande implementationer, särskilt andra kartgeneratorer. Dessa implementationer
kunde variera kraftigt i utförande och komplexitet. I regel ökade kartgeneratorernas komplexitet i
takt med att fler krav ställdes.
Var kraven välmotiverade ledde det ofta till att sålla ut oönskade element och resultat, vilket höjde
standarden hos slutresultatet. Att sätta välmotiverade krav är dock enklare sagt än gjort. Som
tidigare nämnt är det lätt att orsaka onaturliga mönster, alternativt göra en ineffektiv avgränsning
som bidrar med enbart ökad komplexitet utan någon verkan.
Ett exempel på detta är de inledande veckorna under förstudien där en rad metoder baserat på
brus togs fram. För att uppfylla de olika kraven för kontrollerbarhet togs en rad förslag fram för att
avgränsa tills endast relevanta resultat kom fram. Detta visade sig mycket svårare än vad först
antagits, och därför skrotades hela idén om en brusbaserad grund för kontinentsformer, trots att
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det erbjöd en ej matchad mängd variation. Istället användes Voronoidiagram, som krävde mer
arbete för att producera något överhuvudtaget, men som kringgick majoriteten av de problem
brus gav upphov till och gav den kontroll som önskades.
Projektet hade som mål att skapa ett alternativ till den kartgenerator som PI utvecklat. Via
processuell generering skulle denna generator kunna producera en stor mängd kartor.
Generatorn hade också som krav att den skulle kunna tillåta en slutanvändare att styra
genereringen och samtidigt producera kvalitativt material.
Delmålet stor mängd har avklarats, vilket fastslås i kapitel 5. Även delmålet för kontroll kommer
uppfyllas eftersom kontroll för antalet kontinenter och land och vattenfördelningen är
färdigimplementerad. Kvar finns då kontrollen för differens som utan större svårigheter kan
läggas till med ett par rader kod.
Målet för kvalité har inte uppnåtts i skrivandets stund. Höjdskillnader saknas och även
efterbehandling för kustområden har inte blivit implementerad. Rapportens författare är dock
eniga om att dessa mål med stor sannolikhet kommer att nås. Detta kan motiveras av att en
fungerande brusfunktion ifrån förstudien kan användas för generering av textur och
höjdskillnader. Efterbehandlingen av kustområden är på god väg att bli färdigställd. Kvar finns då
bergsområden, som med den kvarvarande tiden för projektet anses fullt möjligt att implementera
i tid. Slutligen har också experten ifrån PI vid uppvisningstillfällen uttryckt tillfredsställelse med
projektets framsteg och den riktning projektet tagit.
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