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STRESZCZENIE 

Proceduralna generacja terenu to zdobywająca coraz większe zainteresowanie 
technika algorytmicznego tworzenia realistycznych krajobrazów, wykorzystywana  
w filmach i grach komputerowych. Jej zastosowanie zmniejsza koszty i skraca czas 
produkcji oraz sprawia, że gry stają się bardziej interesujące. Podstawą większości 
metod proceduralnej generacji terenu jest dwuwymiarowy szum fraktalny, 
charakteryzujący się prostym sposobem generacji i wyglądem dobrze 
odwzorowującym mapę wysokości górzystego terenu. W ramach niniejszej pracy 
dyplomowej opracowano nową metodę proceduralnej generacji trójwymiarowego 
terenu fraktalnego, która potencjalnie mogłaby znaleźć zastosowanie przy produkcji 
gier komputerowych. Zastosowano w niej kilka rozwiązań umożliwiających wyraźną 
poprawę szczegółowości terenu przy niewielkim koszcie obliczeniowym, takich jak 
automatycznie nakładane mapy detali. Posłużono się także oferowanym przez 
środowisko DirectX 11 mechanizmem teselacji sprzętowej, który stał się podstawą 
algorytmów automatycznie skalujących poziom szczegółowości terenu, w celu 
zapewnienia optymalnej wydajności działania.  
 
 
 
Słowa kluczowe:  
proceduralna generacja, trójwymiarowy teren, szum fraktalny, teselacja, DirectX 11. 
 
 
 

PROCEDURAL GENERATION OF 3D TERRAIN  
USING DIRECTX 11 AND TESSELLATION  

 

Procedural terrain generation is an increasingly popular method for programmatic 
creation of realistic landscapes, used in movies and computer games. It reduces costs 
and shortens the production time, while also making games more interesting. The 
core of most procedural terrain generation methods is two-dimensional fractal noise, 
characterized by simple generation techniques and by having an appearance strongly 
resembling a height map of a mountainous landscape. This thesis demonstrates a 
new method for creating procedural 3D fractal terrain, which potentially could be 
used in computer game development. It utilizes several techniques enabling it to 
achieve increased detail level at a low computational cost, such as automatically 
applied detail maps. The hardware tessellation mechanism, provided by the DirectX 
11 environment, is also being used. It is a key element of automatic level of detail 
scaling algorithms, tasked with providing optimal operation performance. 
 
 
 
Keywords:  
procedural generation, 3D terrain, fractal noise, tessellation, DirectX 11. 
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1 WPROWADZENIE 
Trwający już od kilkudziesięciu lat, gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej 

sprzętu komputerowego umożliwia osiąganie coraz lepszej jakości grafiki 

komputerowej. Postęp ten jest szczególnie widoczny w grach komputerowych. 

Wydajniejsze procesory i układy graficzne umożliwiają jednoczesne wyświetlanie 

coraz większych liczb wielokątów, przetwarzanie większych tekstur oraz generowanie 

złożonych efektów graficznych w czasie rzeczywistym. Światy gier komputerowych 

stają się dzięki temu coraz bardziej realistyczne i szczegółowe. Tworzenie bogatych w 

detale modeli terenu, postaci, pojazdów i innych obiektów jest jednak pracochłonne  

i wymaga zatrudniania coraz większych zespołów artystów [12][13]. Skutkuje to 

wzrostem kosztów i wydłużaniem czasu produkcji gier. 

Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest automatyzacja części zadań 

zazwyczaj wykonywanych ręcznie przez projektantów i grafików komputerowych.  

W tym celu rozwijane są metody modelowania proceduralnego. Ich działanie polega 

na zautomatyzowanym tworzeniu tekstur, geometrii bądź efektów graficznych w 

oparciu o generatory liczb pseudolosowych i odpowiednie algorytmy. Zastosowanie 

tych metod może wydatnie zmniejszać ilość pracy potrzebnej na przygotowanie 

oprawy graficznej gry. 

Jednym z najczęściej spotykanych zastosowań metod proceduralnych jest 

generacja trójwymiarowego terenu. Ręczne tworzenie modeli terenu jest zadaniem 

pracochłonnym i żmudnym, ponieważ wymaga starannego rozmieszczania licznych 

form ukształtowania powierzchni i formowania ich w taki sposób, aby sprawiały 

wrażenie naturalności i niepowtarzalności. Każde wzniesienie, przykładowo, powinno 

być nieco inne od poprzedniego, ale jednocześnie zachowywać ogólną formę 

charakterystyczną dla tego typu ukształtowania terenu. Ze względu na dużą 

powtarzalność zadań wykonywanych przy modelowaniu terenu, zastosowanie 

rozwiązań proceduralnych do automatyzacji tych czynności wydaje się rozsądnym 

krokiem, prowadzącym do zmniejszenia kosztów i czasu produkcji gier. 
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1.1 CEL PRACY 
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie metody proceduralnego 

generowania trójwymiarowego terenu, która mogłaby znaleźć zastosowanie przy 

tworzeniu gier komputerowych lub innych podobnych aplikacji. Oprócz przydatności 

do praktycznego zastosowania, proponowana metoda ma spełniać także kilka innych 

wymogów, takich jak działanie w środowisku DirectX 11, wykorzystywanie 

mechanizmu teselacji sprzętowej i automatyczne skalowanie poziomu szczegółowości 

generowanego terenu. Pełna lista wymagań znajduje się w dalszej części pracy. 

1.2 ZAKRES PRACY 
Zakres niniejszej pracy dyplomowej można podzielić na dwie zasadnicze części: 

przygotowanie programu demonstrującego proponowaną metodę generacji terenu 

oraz opracowanie części pisemnej pracy. 

Główną funkcją programu jest zaprezentowanie działania proponowanej metody 

oraz umożliwienie wykonania testów sprawdzających jej zgodność z przyjętymi 

wymaganiami. Nie należy zatem traktować go jako finalnego produktu, gotowego do 

integracji w profesjonalnych środowiskach do tworzenia gier, ale raczej jako 

demonstrację pewnej koncepcji. W zakres zadań związanych z przygotowaniem 

programu wchodzą: implementacja prostego silnika graficznego w środowisku 

DirectX 11, opracowanie algorytmów generowania map wysokości oraz konfiguracja 

potoku graficznego (rendering pipeline) z wykorzystaniem mechanizmu teselacji,  

w celu wyświetlenia wygenerowanego terenu.    

Celem części pisemnej jest natomiast udokumentowanie budowy i sposobu 

działania programu, przedstawienie wyników testów i krytyczna ocena proponowanej 

metody na ich podstawie. Pierwsze rozdziały pracy poświęcone są przeglądowi 

wybranych metod proceduralnej generacji terenu oraz opisowi narzędzi 

programistycznych użytych do napisania programu demonstracyjnego. Następnie 

zamieszczona jest lista przyjętych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, 

które powinny być spełnione przez proponowaną metodę. Dalsze rozdziały zawierają 

opis struktury i sposobu działania programu demonstracyjnego oraz wyniki testów 

sprawdzających jego zgodność z wymaganiami. Końcową część pracy stanowi 
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podsumowanie zebranych danych oraz wnioski dotyczące praktycznej przydatności 

zaprezentowanej metody. 

 

2 PROCEDURALNA GENERACJA TERENU 
Celem tego rozdziału jest przybliżenie zagadnienia modelowania 

proceduralnego, a w szczególności – generowania trójwymiarowego terenu. W 

pierwszej kolejności przedstawiona została ogólna koncepcja metod proceduralnych 

oraz ich geneza i rozwój. Następnie zaprezentowano sposoby zastosowania idei 

proceduralnej generacji do automatycznego modelowania terenu. W dalszej części 

rozdziału dokonany został przegląd metod realizujących to podejście. 

2.1 KONCEPCJA MODELOWANIA PROCEDURALNEGO 
Ludzie nie radzą sobie dobrze z dokładnym powtarzaniem jednej, prostej 

czynności przez dłuższy czas. Tego typu zadania są dla nas nużące i szybko nas męczą. 

Skutkiem tego stanu rzeczy jest rozwój automatyki i robotyki, mających na celu 

zastąpienie ludzi w wykonywaniu prostych, powtarzalnych zadań w zakładach 

produkcyjnych. 

Podobną sytuację można zaobserwować również w przemyśle rozrywkowym, w 

miarę jak coraz większą rolę odgrywają w nim komputery. Tworzenie wirtualnych 

światów na potrzeby filmów i gier często wiąże się z koniecznością wykonywania 

żmudnych zadań przez projektantów i grafików komputerowych, w szczególności przy 

wizualizacji naturalnych obiektów i materiałów.  

Dobrym przykładem może być modelowanie roślinności. Przedstawienie 

realistycznie wyglądającego lasu wymaga rozmieszczenia setek modeli różnych 

gatunków drzew oraz mniejszych roślin. Konieczne jest oczywiście odpowiednie 

dobranie pozycji i rozmiaru każdego modelu, jak również zadbanie o to, aby w zasięgu 

wzroku obserwatora sceny nigdy nie znajdowały się dwa wyraźnie identyczne modele. 

W celu osiągnięcia naturalnego wglądu, rośliny należące do tego samego gatunku 

powinny być do siebie podobne, ale jednocześnie różnić się na tyle, aby nie sprawiać 

wrażenia sztucznych kopii. Jest to zadanie wymagające wielokrotnego powtarzania 
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czynności wybierania modelu, jego pozycjonowania na scenie, obracania, skalowania 

oraz ewentualnie wprowadzania drobnych zmian w jego geometrii bądź teksturach. 

Dla człowieka stworzenie wirtualnego lasu w ten sposób wymagałoby wielu godzin 

żmudnej pracy.  

Zamiast ręcznie umieszczać na scenie każde źdźbło trawy, rozsądniejszym 

podejściem do tego i podobnych problemów wydaje się zastosowanie programu 

komputerowego, który na podstawie zdefiniowanych parametrów wykonywałby 

samodzielnie proste, powtarzalne czynności, aż do uzyskania pożądanego efektu 

finalnego. W kontekście przytoczonego przykładu, program taki korzystałby z 

przygotowanej wcześniej biblioteki modeli roślinności, wybierając z niej odpowiednie 

egzemplarze roślin i rozmieszczając je na scenie zgodnie z określonymi parametrami. 

Tworzenie samych roślin również może zostać zautomatyzowane, przykładowo 

poprzez zastosowanie generatora liczb pseudolosowych i fraktali do generowania liści 

i rozmieszczania ich w koronach drzew. 

 
Rys.1: Krajobraz wygenerowany proceduralnie za pomocą oprogramowania Terragen; źródło: [6]. 
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Przedstawiona idea użycia odpowiednio sparametryzowanych funkcji 

(procedur), w celu automatycznego tworzenia różnego rodzaju treści, stanowi sedno 

metod proceduralnych. Ogólnie metody te można zdefiniować jako techniki 

wykorzystujące algorytmy i funkcje matematyczne do opisu geometrii, tekstur, 

animacji i innych cech obiektów [1]. Obiekty nie muszą być zatem przechowywane w 

pamięci w postaci gotowych plików – zamiast tego mogą być generowane w miarę 

potrzeb i według modyfikowalnych parametrów. Dzięki temu zyskuje się nie tylko 

oszczędność pamięci, ale również znaczną elastyczność w dostosowywaniu wyglądu 

generowanych obiektów do bieżących wymagań. Parametryzacja procedur losowymi 

wartościami umożliwia łatwe generowanie wielu podobnych, ale nieidentycznych 

kopii modelu lub tekstury, w celu nadania im wrażenia naturalnej różnorodności.  

Oprócz wielu zalet, metody proceduralnego modelowania posiadają też 

oczywiście kilka wad. Ich największym mankamentem jest zmniejszenie zakresu 

kontroli nad wyglądem generowanych scen. W tradycyjnym podejściu, w którym 

każdy obiekt tworzony jest ręcznie, artysta ma pełną kontrolę nad ich wyglądem. 

Stosując proceduralną generację obiektów, zakres kontroli zostaje ograniczony do 

określania wartości parametrów wejściowych algorytmów, co może potencjalnie 

prowadzić do wygenerowania pewnej liczby obiektów o niepożądanych cechach. 

Oprócz tego, w przypadku aplikacji czasu rzeczywistego takich jak gry komputerowe, 

generowanie treści podczas działania programu wiąże się ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na moc obliczeniową i może pogarszać wydajność działania. 

Jednak w wielu przypadkach zyski wynikające ze stosowania metod proceduralnych 

znacznie przewyższają wymienione niedogodności. 

2.2 GENEZA I ROZWÓJ 
Od samych początków istnienia grafiki komputerowej miały miejsce próby 

algorytmicznego tworzenia tekstur. Pionierami takiego podejścia byli między innymi 

Blinn i Newell, którzy w 1976 roku zaprezentowali metodę generacji tekstur za 

pomocą funkcji matematycznych i transformaty Fouriera [1]. Inną technikę, która 

stanowi podstawę wielu obecnie używanych metod proceduralnych, opracowali 

Fournier, Fussell i Carpenter [23]. Zaproponowali oni tworzenie tekstur za pomocą 

stochastycznych funkcji dokonujących stopniowego wypełniania powierzchni tekstury 

kolorem, poprzez uśrednianie wartości i sumowanie ich ze składnikiem losowym. 
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Metody wykorzystujące tę ideę (nazwaną subdivision surface) noszą nazwę metod 

fraktalnych. Jedna z takich metod została zastosowana przy opracowywaniu 

niniejszej pracy i zostanie dokładniej opisana w jej dalszej części. 

2.2.1 Proceduralna generacja grafiki 

Pomysł wykorzystania programów komputerowych do automatyzacji tworzenia 

oprawy graficznej w przemyśle rozrywkowym jest również znany już od 

kilkudziesięciu lat. Początków praktycznych zastosowań metod proceduralnych 

można doszukiwać się w kinematografii na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze filmy zawierające sceny stworzone w 

pełni za pomocą komputera [2].  

 Jednym z prekursorów w tej dziedzinie był nakręcony w 1982 roku Tron. 

Właśnie podczas pracy nad tym filmem, Ken Perlin został zainspirowany do próby 

wykorzystania pseudolosowego szumu do generacji tekstur i modeli. Opracowana 

przez niego metoda tworzenia tekstur została nagrodzona Oscarem i stała się 

przełomowym wydarzeniem w rozwoju metod proceduralnej generacji grafiki 

komputerowej. Szum Perlina umożliwił łatwe tworzenie tekstur imitujących 

naturalne materiały, takie jak drewno, kamień i marmur.   

Dalszy rozwój metod proceduralnych skupiał się na próbach wizualizacji 

materiałów i zjawisk, które są trudne do odtworzenia poprzez tradycyjną, ręczną 

edycję ze względu na wysoką złożoność lub nieregularność kształtów i kolorów. 

Eksplozje, ogień, chmury i płyny ze swoimi nieprzewidywalnymi zawirowaniami i 

turbulencjami, okazały się łatwe do zobrazowania przy wykorzystaniu odpowiednich 

generatorów pseudolosowego szumu.  

Istotnym momentem w historii metod proceduralnych było opublikowanie w 

1993 roku przez Kentona Musgrave’a pracy poświęconej generowaniu realistycznych 

krajobrazów fraktalnych [3]. Zaprezentowane przez niego techniki umożliwiły 

automatyczną generację całych planet pokrytych realistycznym i urozmaiconym 

terenem oraz symulację rozmaitych efektów atmosferycznych. Teren ten nosi nazwę 

terenu fraktalnego (fractal landscape), która wywodzi się od sposobu jego generacji 

nadającego mu niektóre cech charakterystyczne dla fraktali. Rozwój metod 

proceduralnych opartych na fraktalach umożliwił także tworzenie naturalnie 
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wyglądających obiektów organicznych, takich jak liście i gałęzie, które w naturalny 

sposób wykazują cechę samo-podobieństwa.  

Obecnie stosowanie technik proceduralnych przy produkcji filmów jest bardzo 

rozpowszechnione. Używa się ich do generacji krajobrazów [6], animacji [1], 

roślinności [4], tłumów [5] oraz architektury [7]. Przykładowo, w niemal wszystkich 

wysokobudżetowych filmach wyświetlanych w kinach w okresie powstawania 

niniejszej pracy wykorzystano oprogramowanie SpeedTree do proceduralnej 

generacji roślinności [4]. 

2.2.2 Metody proceduralne w grach komputerowych 

Rozwój zastosowań metod proceduralnej generacji w grach komputerowych 

następował równolegle do ich rozwoju w kinematografii, ale dotyczył innego zakresu 

zagadnień. Pierwsze gry posiadały prymitywną grafikę, w wielu przypadkach 

pozbawioną jakiekolwiek teksturowania. W związku z tym, techniki automatycznego 

generowania elementów graficznych początkowo nie miały tutaj zastosowania. 

Podstawowym problemem, z jakim borykały się wczesne gry, była słaba 

wydajność powszechnie dostępnego wówczas sprzętu komputerowego. Szczególnie 

kłopotliwe były poważne ograniczenia pamięciowe, wymuszające rozmiar aplikacji 

nieprzekraczający kilkudziesięciu kilobajtów. W odpowiedzi na te trudności, twórcy 

gier implementowali proceduralną generację poziomów gry, nie musząc dzięki temu 

przechowywać ich na dysku komputera.  

 
 
Rys. 2: Zrzut ekranu z gry Rouge demonstrujący jeden z proceduralnie wygenerowanych poziomów; źródło: [8]. 
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Jedną z pierwszych gier stosujących to podejście był „Rogue” (Toy i Wichman, 

1980), w którym wykorzystano stochastyczne algorytmy do tworzenia labiryntu 

złożonego z połączonych korytarzami pomieszczeń, po których poruszała się postać 

gracza. Proceduralna generacja umożliwiała stworzenie praktycznie nieograniczonej 

liczby unikalnych poziomów oraz rozmieszczanie w nich przedmiotów i 

przeciwników. 

Podobne rozwiązanie zastosowano w kosmicznym symulatorze Elite (Acornsoft, 

1984) do generacji całego świata gry, złożonego z galaktyk i systemów planetarnych. 

Losowe były również parametry rozgrywki, takie jak stan relacji politycznych 

pomiędzy różnymi frakcjami w grze. Innym przykładem popularnej gry z tamtego 

okresu wykorzystującej techniki proceduralne jest River Raid (Activision, 1982), w 

której na drodze sterowanego przez gracza samolotu pojawiały się losowo 

generowane przeszkody i przeciwnicy.  

W miarę zwiększania się możliwości domowego sprzętu komputerowego, 

potrzeba omijania ograniczeń pamięciowych poprzez dynamiczną generację 

poziomów przestawała być znacząca. Same poziomy stawały się coraz bardziej 

szczegółowe i efektowne graficznie. Metody proceduralne przestały pełnić rolę 

rozwiązania technicznego, mającego prowadzić do zaoszczędzenia zasobów sytemu, 

ale wciąż znajdowały zastosowanie jako sposób zwiększania różnorodności światów 

gier i urozmaicania rozgrywki. 

Popularna gra akcji Diablo 2 (Blizzard Entertainment, 2000) wykorzystuje 

częściowo losowy dwuwymiarowy teren w połączeniu z losowym rozmieszczeniem 

przeciwników i przedmiotów. W serii turowych gier taktycznych Worms (Team17, 

1995 - 2013) dwuwymiarowe mapy generowane są w pełni proceduralnie. Gracze 

mają również do dyspozycji edytor umożliwiający definiowanie parametrów, 

generowanie oraz zapisywanie własnych map. Gry strategiczne z serii Civilization 

(MicroProse i in., 1991 - 2013) również zawierają rozbudowaną proceduralną 

generacje dwuwymiarowych map reprezentujących całe kontynenty oraz 

zawierających losowo rozmieszczone miasta, surowce, zabytki i inne specjalne 

obiekty. 

Jak pokazują zademonstrowane przykłady, generacja map, rozumianych jako 

przestrzeń w której ma miejsce rozgrywka, wciąż jest popularnym polem stosowania 
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metod proceduralnych. Obecne możliwości komputerów osobistych oraz konsol do 

gier, a w szczególności ich układów graficznych, otwierają jednak drogę także do 

zastosowań wcześniej zarezerwowanych tylko dla kinematografii. Jakość grafiki w 

grach komputerowych stała się na tyle wysoka, że ich producenci stają obecnie przed 

podobnymi wyzwaniami jak twórcy filmów kilkanaście lat wcześniej. Oprawa 

graficzna gier wymaga tworzenia tekstur o wysokiej rozdzielczości, naturalnie 

wyglądających krajobrazów, zjawisk atmosferycznych, roślinności i efektów 

specjalnych. Narzędzia stosowane do niedawna tylko przy produkcji grafiki na 

potrzeby filmów, znajdują zastosowanie w przemyśle gier komputerowych, a wraz z 

nimi również i przedstawione w poprzednim podrozdziale metody proceduralne. 

 
Rys. 3: Wysoka jakość grafiki w grze Battlefield 4 (DICE, 2013); źródło: battlefield.com. 

Oprócz generowania poziomów i elementów grafiki, metody proceduralne w 

grach zaczynają być również stosowane do sterowania przebiegiem rozgrywki. Twórcy 

serii S.T.A.L.K.E.R. (GSC Game World, 2007 – 2009), opracowali system 

dynamicznie rozmieszczający przeciwników na podstawie zachowań gracza w świecie 

gry. Podobny system, nazwany AI Director, zastosowano w Left 4 Dead (Valve 

Software, 2008). W zależności od aktualnej lokalizacji, liczby punktów zdrowia, 

posiadanych przedmiotów i innych parametrów określających stan gracza, Director 

może umieścić na mapie dodatkowych przeciwników, amunicję i inne obiekty, w celu 

dynamicznego dostosowania tempa i poziomu trudności rozgrywki. W wielu grach 
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przygodowych stosuje się także systemy dynamicznie generujące zadania dla gracza, 

czyli tak zwane questy, np. Radaint AI w grze Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011). 

2.3 PROCEDURALNA GENERACJA TERENU 
Jak pokazano w poprzednim rozdziale, techniki proceduralne znajdują 

zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z tworzeniem gier komputerowych. 

Proceduralne modelowanie terenu jest jednym z najczęstszych zastosowań, 

umożliwiającym osiągnięcie kilku celów. 

2.3.1 Cele i zakres stosowania PGT w grach komputerowych 

Techniki PGT (proceduralnej generacji terenu) skracają czas produkcji i 

zmniejszają jej koszty poprzez automatyzację żmudnych zadań i wyręczanie w nich 

grafików.  Ze względu na znaczny rozmiar modeli terenu, wymóg naturalnego 

wyglądu i wysoki poziom szczegółowości, ręczna edycja terenu jest zadaniem 

pracochłonnym. Dla przykładu, w grze Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 (Ubisoft, 2010) 

zastosowano modele terenu o powierzchni przekraczającej 16 000 kilometrów 

kwadratowych [11]. Próba zamodelowania krajobrazu o tak ogromnym rozmiarze, 

byłaby zadaniem niezwykle trudnym bez zastosowania jakiejś formy automatyzacji. 

 
Rys. 4: Zrzut ekranu z gry Skyrim, ilustrujący wymagania dotyczące wyglądu terenu w grach: wysoki poziom 
szczegółowości pierwszego planu i dużą skalę terenu stanowiącego tło. Źródło: własne. 
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Kolejnym atutem PGT jest możliwość łatwego zapewnienia naturalnego wyglądu 

terenu. Rzeczywisty teren jest w nieprzerwany sposób kształtowany przez całą gamę 

zjawisk różnej skali – począwszy od ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej, poprzez 

opady atmosferyczne i działalność wód powierzchniowych, aż po wpływ wiatru i 

zmian temperatury. Wszystkie te czynniki prowadzą do znacznej różnorodności form 

terenu i ich niepowtarzalnego ukształtowania.  

Uzyskanie efektu naturalnej nieprzewidywalności rzeźby terenu poprzez ręczą 

edycję, wymaga umiejętności artystycznych oraz znacznego nakładu pracy, tym 

większego, im większa jest powierzchnia tworzonego terenu. Metody PGT dobrze 

nadają się do symulowania naturalnego uformowania terenu z dwóch powodów. Po 

pierwsze, możliwość matematycznego opisu zjawisk geologicznych oraz ich 

parametryzacji umożliwia łatwą modyfikację globalnych cech całego terenu (np. 

średniej wysokości wszystkich gór) oraz wprowadzenie czynników losowych, które 

nadadzą mu wrażenie naturalnej różnorodności. Drugim istotnym czynnikiem, 

przemawiającym za wykorzystaniem technik PGT, jest zmniejszenie wpływu rozmiaru 

generowanego krajobrazu na całkowity czas edycji. Oczywiście im większy model, tym 

dłużej będzie trwała jego generacja, ale będzie to przyrost liczony w sekundach lub 

minutach, a nie w dniach czy tygodniach, jak miałoby to miejsce w przypadku ręcznej 

edycji. 

Innym powodem stosowania PGT jest dynamiczna generacja map. Omawiane 

wcześniej zastosowania technik proceduralnych mają miejsce w fazie produkcji gry, 

przed wypuszczeniem jej do sprzedaży. Dzięki szybkości nowoczesnych procesorów i 

układów graficznych, możliwe jest obecnie także zastosowanie technik PGT w trybie 

on-line, tzn. podczas działania gotowego programu. Można w ten sposób zapewnić 

graczom nieograniczoną liczbę unikalnych terenów, na których może toczyć się 

rozgrywka. Takie podejście może znacznie zwiększyć atrakcyjność gry, ale wymaga 

przygotowania wydajnych algorytmów generacji terenu, tak, aby całkowity czas 

tworzenia nowej mapy nie przekraczał kilkudziesięciu sekund, uwzględniając przy 

tym dużą gamę możliwych konfiguracji sprzętu graczy. Jedną z najnowszych gier 

korzystających z tej koncepcji jest, będąca jeszcze we wczesnej fazie produkcji, 

Planetary Annihilation (Uber Entertainment), w której generowane będą układy 

planetarne składające się z wielu szczegółowych, trójwymiarowych i proceduralnie 

generowanych planet, na których będzie toczyła się rozgrywka. 
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Rys. 5: Proceduralnie wygenerowana planeta w wersji alfa gry Planetary Annihilation. Widoczne ikony i modele 
na jej powierzchni to jednostki należące do graczy. Źródło: youtube.com. 

Podsumowując, użycie opartych na generatorach liczb pseudolosowych metod 

PGT umożliwia szybkie tworzenie naturalnie wyglądających krajobrazów, także już 

podczas działania gotowej gry. W praktyce jednak, najczęściej stosowanym obecnie 

rozwiązaniem jest wykorzystanie technik PGT na etapie produkcji gry, do tworzenia 

statycznych terenów bazowych, których wybrane fragmenty są następnie edytowane 

ręcznie, w celu dostosowania ich do szczegółowych wymogów projektu gry [9][10]. 

Proceduralna generacja jest zatem pomocnym narzędziem dla artystów, ale póki co 

nie wykonuje za nich całej pracy związanej z tworzeniem terenu.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest jedna z podstawowych cech technik PGT – 

losowość. Z jednej strony jest ona konieczna dla uzyskania pożądanych efektów 

różnorodności i naturalnego wyglądu, ale z drugiej, oznacza, że nie da się przewidzieć 

wszystkich możliwych wariantów generowanego terenu. Możliwe jest zatem, że część 

z nich będzie nieatrakcyjna wizualnie lub wręcz będzie uniemożliwiała prowadzenie 

normalnej rozgrywki. Dlatego też, w większości przypadków, twórcy gier decydują się 

korzystać z PGT w kontrolowanych warunkach podczas produkcji gry, kiedy mają 

możliwość odrzucenia lub poprawienia wygenerowanych terenów, które nie spełniają 

stawianych wymagań.  
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2.3.2 Podstawowe narzędzia w implementacji PGT 

Wszystkie obecnie stosowane i rozwijane metody PGT służą do przyspieszania 

procesu tworzenia (najczęściej trójwymiarowego) modelu terenu za pomocą 

specjalnego zestawu funkcji i algorytmów. Istnieje wiele koncepcji realizacji tego 

założenia. Można jednak wyróżnić kilka podstawowych technik implementacji, 

wspólnych dla wielu spośród nich. 

Mapa wysokości (height map) jest najczęściej wykorzystywanym sposobem 

reprezentacji generowanego terenu. W najprostszej postaci, jest to dwuwymiarowa 

tekstura, której teksele przechowują wartości wysokości poszczególnych punktów 

terenu; jest to zatem dyskretne przybliżenie ukształtowania jego rzeźby. Format 

dwuwymiarowej tablicy umożliwia szybkie przeglądanie komórek i badanie 

sąsiedztwa. Nowoczesne układy graficzne posiadają oprócz tego sprzętowe wsparcie 

dla operacji próbkowania tekstur, co daje dodatkowe zyski w wydajności działania 

algorytmów działających na mapach wysokości. W przypadku większości metod PGT, 

mapa wysokości jest finalnym produktem algorytmu generacji.    

Mapowanie przemieszczeń (displacement mapping) to technika często 

stosowana łącznie z mapą wysokości. Polega ona na przemieszczaniu wierzchołków 

siatki trójwymiarowego modelu wzdłuż ich wektorów normalnych, o odległość 

odczytaną z mapy wysokości. W metodach PGT mapowanie przemieszczeń służy do 

konwersji płaskiej tekstury mapy wysokości do trójwymiarowego modelu terenu.  

Generacja szumu stanowi podstawę większości praktycznie 

wykorzystywanych metod PGT. W kontekście omawiany zagadnień, szum rozumiany 

jest jako pewna jedno- lub wielowymiarowa funkcja matematyczna o nieregularnych, 

pozornie losowych wartościach [1], lub też jako zbiór wartości takiej funkcji. Istnieje 

wiele rodzajów szumu, które różnią się swoimi właściwościami i stopniem 

przydatności w zastosowaniach związanych z PGT. Przykładowo, funkcja rand() w 

języku C++ może być traktowana jako generator jednowymiarowego szumu białego, 

czyli posiadającego stałą widmową gęstość mocy. W metodach PGT najczęściej 

wykorzystuje się tak zwany szum różowy, którego wartość widma jest odwrotnie 

proporcjonalna do częstotliwości [14]. Tekstura wypełniona takim dwuwymiarowym 

szumem stanowi zazwyczaj wstępną, surową wersję mapy wysokości, która podlega 

następnie dalszej obróbce. 
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Algorytmy ewolucyjne służą do rozwiązywania algorytmicznie trudnych 

zadań poprzez przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań z zastosowaniem zasad 

podobnych do tych rządzących naturalnymi procesami ewolucyjnymi. Rozwiązania 

problemu reprezentowane są za pomocą zbiorów zmiennych, nazywanych 

genotypami. Typowy algorytm ewolucyjny działa na zbiorze specjalnych obiektów 

zawierających unikalne genotypy, czyli na osobnikach. Aktualny zbiór osobników 

nazywany jest populacją. Poszukiwanie rozwiązania odbywa się poprzez reprodukcję i 

selekcję osobników. Reprodukcja oznacza tworzenie nowych osobników na podstawie 

już istniejących, poprzez mutację i krzyżowanie ich genotypów. Selekcja polega na 

zastosowaniu specjalnej funkcji przystosowania do oceny stopnia, w jakim każdy 

osobnik spełnia kryteria poszukiwanego rozwiązania. Najsłabiej przystosowane 

osobniki zostają usunięte z populacji, a te najlepiej przystosowane – rozmnażają się. 

W ten sposób, w miarę powstawania nowych populacji, osobniki stają się coraz lepiej 

przystosowane i zbliżają się do poszukiwanego rozwiązania. 

Niektóre z nowych metod PGT wykorzystują koncepcję agentów, zapożyczoną 

z pola sztucznej inteligencji. Agent (software agent) jest specjalnym obiektem 

dysponującym możliwością analizy stanu otoczenia (w tym przypadku – tworzonego 

terenu) oraz zestawem metod umożliwiających wpływanie na to otoczenie, zgodnie z 

przyjętymi regułami. Agenty stanowią wyższy poziom abstrakcji w stosunku 

tradycyjnych obiektów, rozumianych w ramach paradygmatu programowania 

zorientowanego obiektowo. Charakteryzują się one autonomicznością, czyli 

zdolnością do samodzielnego działania i podejmowania decyzji. Można traktować je 

jako rodzaj podprogramów, działających w ramach algorytmu generacji terenu. 

Więcej informacji na temat metod agentowych zamieszczono w kolejnej sekcji pracy.  

2.4 PRZEGLĄD METOD PGT 
Rozwój metod PGT doprowadził do powstania kilku różnych koncepcji podejścia 

do problemu algorytmicznego tworzenia terenu. Pierwsze i obecnie najpowszechniej 

stosowane rozwiązania polegały na wykorzystaniu generatorów szumu do 

wyznaczania map wysokości terenu [14]. Dalsze prace poświęcone usprawnieniu tych 

technik zaowocowały powstaniem metod symulacji erozji, w których specjalne 

funkcje, przeglądając mapę wysokości, nadają jej cechy terenu naturalnie 

ukształtowanego przez wpływ zjawisk atmosferycznych.    
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Wymienione metody, dzięki zastosowaniu generatorów liczb pseudolosowych, 

umożliwiają generację realistycznie wyglądających krajobrazów, ale zarazem cechują 

się jedną poważną wadą – niewielkim stopniem kontroli nad rozmieszczeniem i 

kształtem konkretnych form terenu. Trudno na przykład wygenerować teren, w 

którym w dokładnie określonym miejscu miałaby znajdować się góra o zadanym 

kształcie i wysokości. Uzyskanie takiego konkretnego wyniku wymagałoby wielu prób 

automatycznej generacji, bardzo szczegółowej parametryzacji algorytmów lub ręcznej 

edycji wygenerowanego terenu; żadne z tych rozwiązań nie jest satysfakcjonujące. W 

odpowiedzi na przedstawiony problem, wiele z nowoopracowanych technik PGT, 

takich jak metody ewolucyjne i agentowe, ma na celu zwiększenie poziomu kontroli 

użytkownika nad ostatecznym kształtem terenu [13][14].  

Celem niniejszego podrozdziału jest scharakteryzowanie wybranych metod 

proceduralnej generacji terenu. 

2.4.1 Teren fraktalny 

Rozpropagowana przez pracę Musgrave’a [3] technika generacji terenu w 

oparciu o szum fraktalny, jest obecnie najpowszechniej stosowaną metodą PGT. 

Zanim jednak zostanie zaprezentowany jej opis, celowe wydaje się doprecyzowanie 

znaczenia i związku pojęć fraktal i szum w kontekście generacji terenu. 

Odkrywcą fraktali był francuski badacz Benoît Mandelbrot. Musgrave, który od 

1987 współpracował z Mandelbrotem nad technikami generacji terenu, definiuje 

fraktale jako „geometrycznie złożone obiekty, których złożoność wynika z powtarzania 

pewnego kształtu w ramach zakresu rozmiarów” [1]. Ten „pewien kształt” może być 

rozumiany jako pewna funkcja bazowa (heurystyka), której powtarzanie prowadzi do 

uzyskania obiektu o cechach fraktala.  

Często wymienianą funkcją, przy użyciu której można stworzyć obiekty 

fraktalne, jest zaproponowana przez Mandelbrota funkcja fBm – fractional 

Brownian motion. FBm dostarcza uogólnionego opisu matematycznego ruchów 

Browna, czyli nieustających, chaotycznych ruchów drobin zawieszonych w płynie, 

powodowanych przez zderzenia tych drobin z cząsteczkami płynu. W istocie, funkcja 

fBm może być również traktowana jako generator szumu, a dokładniej szumu 

różowego (nazywanego również fraktalnym, fBm, lub szumem 1/f), który jak 
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wspomniano wcześniej, charakteryzuje się odwrotnie proporcjonalną zależnością 

widmowej gęstości mocy i częstotliwości. Okazuje się, że uzyskany za pomocą fBm 

dwuwymiarowy szum mocno przypomina mapę wysokości górzystego terenu.  

Pierwotnie mianem terenu fraktalnego określano właśnie modele terenu 

wygenerowane z wykorzystaniem funkcji fBm. Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się 

jednak inne techniki, dające podobne rezultaty, ale oparte na innych sposobach 

generowania szumu fraktalnego (np. metoda Perlina). Obecnie terenem fraktalnym 

nazywa się tereny wygenerowane za pomocą dowolnej techniki opartej na ogólnie 

rozumianym szumie fraktalnym.  

 

Rys. 6: Kilka przebiegów funkcji fBm, demonstrujących podobieństwo do przekroju powierzchni terenu; źródło: [1]. 

W najprostszym przypadku, generacja trójwymiarowego terenu fraktalnego 

może przebiegać następujący sposób. Najpierw wybiera się dowolną funkcję 

generującą szum fraktalny i wypełnia za jej pomocą dwuwymiarową tablicę, 

reprezentującą mapę wysokości. Następnie, dysponując prostym modelem 

płaszczyzny, można posłużyć się metodą mapowania przemieszczeń i na podstawie 

wygenerowanej mapy wysokości nadać tej płaszczyźnie kształt modelowanego terenu. 

Aby zapewnić tak powstałemu terenowi realistyczny wygląd, należy go jeszcze 

odpowiednio pokolorować – robi się to nakładając różne tekstury w zależności od 
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wybranych lokalnych parametrów rzeźby terenu, takich jak wysokość lub kąt 

nachylenia zbocza. W praktycznych zastosowaniach, tak proste podejście zazwyczaj 

okazuje się jednak niewystarczające i stosowane są dodatkowe algorytmy kształtujące 

mapę wysokości.  

Istotną decyzją projektową przy implementacji fraktalnej metody PGT jest 

wybór sposobu generacji szumu fBm. Można wyróżnić dwie najpopularniejsze 

techniki: syntezę szumu oraz podziały powierzchni (surface subdivision). 

Synteza szumu polega na sumowaniu kilku generacji szumu (nazywanych 

oktawami) [3]. Aby uzyskać wynik dobrze przybliżający szum fraktalny, kolejne 

dodawane oktawy powinny zawierać szum o coraz mniejszej amplitudzie i większej 

częstotliwości. Same oktawy tworzy się poprzez zastosowanie dowolnego generatora 

liczb pseudolosowych, za pomocą którego generuje się dyskretne próbki szumu. 

Ciągły przebieg funkcji szumu dla każdej oktawy uzyskuje się poprzez interpolację 

tych próbek [14]. 

Synteza szumu jest stosunkowo łatwa w implementacji i wydajna pamięciowo 

[3]. Możliwość dostosowywania parametrów szumu w każdej z oktaw daje także 

lepszą kontrolę nad wyglądem tworzonego szumu fraktalnego niż inne podobne 

metody. Musgrave określił syntezę szumu jako podejście „elastyczne i eleganckie”.  

Perlin w swoich technikach tworzenia proceduralnego szumu również wykorzystuje 

syntezę szumu.  

Innym sposobem generacji szumu fraktalnego jest metoda podziałów 

powierzchni, znana również jako metoda przemieszczania punktu środkowego 

(midpoint displacement). Istotą tej metody jest rekursywne wyliczanie nowych 

wartości dla punktów znajdujących się dokładnie w połowie odległości między parą 

punktów o już znanych wartościach. Nowa wartość wyznaczana jest przez uśrednienie 

wartości pary sąsiednich punktów oraz dodanie składnika losowego, pochodzącego z 

ustalonego zakresu wartości. Zakres tez zmniejsza się wraz z kolejnymi krokami 

algorytmu.  

Gdy metoda podziałów zostaje użyta do generacji tekstury, każdy krok 

algorytmu powoduje podwojenie rozdzielczości generowanego obrazu, co stanowi 

odpowiednik dodania kolejnej oktawy z szumem o większej częstotliwości w syntezie 
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szumu. Zmniejszanie zakresu, z którego losowany jest składnik losowy nowych 

wartości, jest natomiast analogiczne do zmniejszania amplitudy kolejnych oktaw.  

W porównaniu do syntezy szumu, metoda podziałów powierzchni oferuje 

mniejszą kontrolę nad procesem generacji, gdyż jedynym dostępnym parametrem jest 

rozmiar zakresu wartości składnika losowego. Prostota techniki podziałów skutkuje 

jednak większą szybkością działania [3], co w przypadku zastosowania w grach 

komputerowych jest istotną przewagą.  

 
Rys. 7: Zrzut ekranu z prototypowej wersji programu tworzonego w ramach pracy dyplomowej. Obraz przedstawia 
model planety pokrytej proceduralnym terenem, wygenerowanym z wykorzystaniem syntezy szumu.  

Metody PGT bazujące na szumie fraktalnym cechują się prostotą implementacji 

oraz dobrą wydajnością działania. Z drugiej strony, w swojej podstawowej formie, 

metody te posiadają dwa istotne mankamenty. Pierwszym jest homogeniczność 

terenu, czyli brak większych różnic w stopniu nierówności powierzchni (jej 

„chropowatości”) na całym obszarze. Jest to cecha, której zdecydowanie nie wykazuje 
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naturalny teren, w którym występują zarówno obszary gładkie i zerodowane (np. 

równiny), jak i silnie poszarpane i nierówne (np. góry). Drugim mankamentem metod 

fraktalnych jest wspomniany już niewielki stopień kontroli nad rozmieszczeniem 

konkretnych form terenu, takich jak różnego rodzaju wzniesienia, doliny itp.  

Pomimo tych wad, będąc najstarszą i najlepiej zbadaną techniką PGT, metody 

fraktalne stanowią podstawę wielu praktycznych zastosowań PGT.  

2.4.2 Metody erozyjne 

Erozją nazywane są różne naturalne zjawiska, które działając przez długi okres 

czasu zmieniają kształt rzeźby terenu. Opady deszczu powodują wymywanie gruntu i 

materiału skalnego, który wraz ze spływającą wodą przemieszcza się do niższych 

partii terenu lub trafia do rzek. Gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować 

pękanie skał. Niesiony z wiatrem pył wygładza powierzchnie wzniesień. 

Te i inne zjawiska erozyjne, w połączeniu z różnymi procesami geologicznymi, 

nadają rzeczywistemu terenowi jego wygląd. Metody erozyjnej generacji terenu mają 

na celu imitację tych zjawisk, w celu zwiększenia wrażenia naturalności tworzonych 

krajobrazów. Dokładna symulacja opadów, przemieszczania się wody i materiału 

skalnego lub cyklicznych zmian temperatury i ich wpływu na teren byłaby oczywiście 

zdecydowanie zbyt skomplikowana i kosztowna. Dlatego też, zastosowanie metod 

erozyjnych polega na implementacji prostych algorytmów, rekursywnie dokonujących 

zmian w mapie wysokości [14]. Metody te można zatem traktować jako rozwinięcie 

metod fraktalnych [15], ukierunkowane na usunięcie wymienionego w poprzedniej 

sekcji problemu homogeniczności terenu fraktalnego.  

Przykładem metody PGT wykorzystującej symulację erozji, która uzyskała dobre 

efekty i znalazła komercyjne zastosowanie, jest metoda zaprezentowana przez Olsena 

[14]. Do generacji bazowego terenu fraktalnego wykorzystuje ona algorytm diamond-

square (DS), który jest ulepszoną wersją techniki podziałów powierzchni. Następnie, 

w celu zwiększenia zróżnicowania form ukształtowania terenu, mapa wysokości 

zostaje zmodyfikowana przy użyciu diagramu Voronoi. Zarówno algorytm DS, jak i 

diagramy Voronoi zostały zastosowane przy tworzeniu programu będącego 

przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej i zostaną opisane dokładniej w kolejnych 

rozdziałach.  
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Olsen poddaje analizie dwa algorytmy symulujące procesy erozyjne: erozję 

termiczną oraz hydrauliczną. Ich działanie polega na przeglądaniu mapy wysokości i 

dokonywaniu modyfikacji wysokości poszczególnych komórek, w zależności od 

wysokości komórek z nimi sąsiadujących. Algorytm erozji termicznej symuluje 

obsuwanie się materiału skalnego ze stromych zboczy. Przy przeglądaniu komórek 

mapy, bada on relację wysokości aktualnej komórki i jej sąsiadów. Jeżeli różnica 

wysokości aktualnej komórki i jednego z jej sąsiadów przekracza ustalony próg, to 

wysokość aktualnej komórki zostaje pomniejszona, a jej sąsiada – powiększona. 

Działanie algorytmu erozji termicznej uwidacznia się po kilkudziesięciu iteracjach i 

powoduje złagodzenie stromych zboczy. Skala tego złagodzenia zależy od dobranej 

wartości progu oraz liczby iteracji.  

Algorytm erozji hydraulicznej jest bardziej skomplikowany, a jego zadaniem jest 

symulacja wypłukiwania i przemieszczania materiału skalnego przez opady 

atmosferyczne. Jego działanie przebiega etapowo. Najpierw w każdej komórce mapy 

pojawia się pewna ilość wody (opady), a jej poziom zapisywany jest w oddzielnej 

tablicy. Następnie zakłada się, że w każdej komórce pewna ilość gruntu zostaje 

zabrana przez przepływającą wodę w formie osadów, co skutkuje zmniejszeniem 

wysokości zalanego deszczem terenu. Kolejnym etapem jest symulacja przepływu 

wody z wyższych partii terenu do niższych, czego dokonuje się poprzez przeglądanie 

mapy wysokości i porównywanie aktualnej wysokości sąsiednich komórek. Wraz z 

wodą przemieszcza się również osad. Ostatnią fazą algorytmu jest wyparowanie wody 

i zdeponowanie przeniesionych osadów, czyli powiększenie wysokości terenu w 

zależności od ilości wody, jaka zgromadziła się w poszczególnych komórkach. W 

efekcie, obszary o niewielkich różnicach wysokości zostają wygładzone, a nachylenie 

stromych zboczy zwiększa się. 

W metodzie Olsena, oprócz polepszenia walorów estetycznych terenów 

fraktalnych, celem zastosowania symulacji erozji było zwiększenie ich przydatności do 

zastosowania w charakterze map dla gry strategicznej. Osiągnięcie tego założenia 

wymagało stworzenia terenu, w którym występuje wiele płaskich, połączonych ze sobą 

obszarów, różniących się wysokością i częściowo ograniczonych stromymi zboczami. 

Olsen pokazał, że do uzyskania takiej rzeźby terenu można posłużyć się 

zaprezentowanym algorytmem erozji hydraulicznej. 
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Uzyskane rezultaty okazały się na  tyle dobre, że zaproponowana przez Olsena 

metoda została zastosowana w grze Tribal Trouble (Oddlabs, 2005). W swojej 

publikacji Olsen wielokrotnie zaznacza jednak, że końcowy algorytm wymagał 

pracochłonnej optymalizacji, ze względu na iteracyjny sposób stosowania.  

Metody erozyjne stanowią interesującą możliwość polepszania jakości terenu 

fraktalnego i zmniejszania jego homogeniczności. Ich zastosowanie wiąże się jednak 

ze znacznymi kosztami obliczeniowymi i nie rozwiązuje problemu niedostatecznej 

kontroli nad ukształtowaniem tworzonego terenu, choć należy przyznać, że 

dodatkowe parametry wprowadzane do procesu generacji terenu, w pewnym stopniu 

tę kontrolę zwiększają.   

 
Rys. 8: Przykład proceduralnego terenu wygenerowanego metodą Olsena; źródło: [14]. 

2.4.3 Metody ewolucyjne 

W ostatnich latach opublikowanych zostało kilka prac naukowych [15 - 18], 

poświęconych badaniom nad możliwością zastosowania algorytmów ewolucyjnych 

przy proceduralnej generacji terenu. Głównym celem tego podejścia jest rozwiązanie 

podstawowego problemu większości technik PGT – niewielkiej kontroli nad procesem 

generacji. Algorytmy ewolucyjne mogą posłużyć do przeszukiwania przestrzeni 

terenów, w celu znalezienia takiego, który (niemal) idealnie spełniałby postawione 

wymagania dotyczące jego kształtu. Poniżej przedstawiono opisy kilku metod 

stanowiących próby realizacji tej koncepcji. 
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Pierwsza z przedstawionych metod, zademonstrowana przez Walsha i Gade’a 

[16], opiera się na wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych do doboru najlepszych 

parametrów dla istniejącego generatora terenu. W proponowanym podejściu, tereny 

generowane są poprzez oddzielny generator terenu i stanowią osobniki populacji. 

Genotypy osobników są 8-bitowymi ciągami, zbudowanymi z wartości parametrów 

generacji danego terenu. Podczas reprodukcji, nowe genotypy tworzone są poprzez 

jednopunktowe krzyżowanie genotypów rodziców i poddawane mutacji polegającej na 

odwróceniu losowo wybranego bitu. Następnie parametry zapisane w nowym 

genotypie przekazywane są do generatora terenów, który tworzy nowego osobnika.  

Funkcja przystosowania ma charakter interaktywny – polega na ręcznym 

wyborze najlepszych terenów przez użytkownika na podstawie oceny wizualnej. Takie 

rozwiązanie niewątpliwie umożliwia najdokładniejszą ocenę jakości osobników, ale 

zarazem znacznie spowalnia działanie algorytmu. Stoi również w sprzeczności  

z założeniami proceduralnej generacji i skutkuje małą przydatnością do zastosowania 

w grach komputerowych. Metoda ta mogłaby jednak posłużyć do kalibracji 

parametrów oddzielnie opracowanego generatora terenów, tak aby zapewnić jak 

najlepszą jakość generowanych przezeń terenów.  

Inną interesującą metodą generacji terenu wykorzystującą podejście ewolucyjne 

jest algorytm GenTP [17]. Algorytm ten operuje na funkcjach wysokości (height 

functions), które są osobnikami i składają się z tzw. operatorów. Operatory te 

obejmują działania matematyczne: dodawanie, mnożenie, operacje trygonometryczne 

oraz procedury generujące bazowy teren fraktalny, na którego mapie wysokości 

operacje te są wykonywane. Każdy osobnik zawiera więc „przepis” na wygenerowanie 

unikalnego terenu. Genotyp danego rozwiązania reprezentowany jest przez drzewo 

operatorów funkcji wysokości. W toku reprodukcji i selekcji osobników, nowe 

genotypy tworzone są poprzez usuwanie, dodawanie i zamianę operatorów. 

Zastosowana funkcja przystosowania ocenia tereny pod kątem parametrów 

istotnych w grach komputerowych, takich jak dostępność (określa możliwość dotarcia 

do dowolnego punktu) oraz długość krawędzi przeszkód (opisuje stopień 

urozmaicenia terenu przeszkodami). Wyniki uzyskane z użyciem algorytmu GenTP 

pokazały, że dzięki skomplikowanym genotypom osobników, dobrze radzi on sobie z 

przeszukiwaniem przestrzeni rozwiązań. Jego wadą jest to, że często generuje tereny, 
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które są zbyt płaskie i pozbawione interesujących cech, co ogranicza możliwości jego 

stosowania przy tworzeniu gier.  

Metodą szczególnie nastawianą na zapewnie jak największej kontroli nad 

wyglądem generowanego terenu jest algorytm opracowany przez zespół Williama 

Raffe [18]. Algorytm ten operuje na wygenerowanej wcześniej mapie wysokości i 

dzieli ją na wiele mniejszych obszarów o równej wielkości. Każda z tych mniejszych 

map wysokości jest identyfikowana przez unikalny numer. Rozmieszczenie 

podobszarów w obrębie głównej mapy stanowi genotyp rozwiązania i jest 

przechowywane w oddzielnej dwuwymiarowej tablicy. Generacja nowych rozwiązań 

dokonywana jest poprzez mutację i krzyżowanie, polegające na zamianie miejscami 

niektórych fragmentów mapy wysokości. Otrzymane w ten sposób nowe warianty 

terenu oceniane są przez użytkownika, który może odrzucać niepożądane zmiany i w 

ten sposób wpływać na ewolucję terenu.  

Wyniki działania algorytmu okazały się obiecujące – umożliwia tworzenie map 

przypominających te z istniejących gier. Fakt zastosowania interaktywnego sposobu 

oceniania osobników wpływa negatywnie na przydatność tego rozwiązania w 

metodach proceduralnych, ale nie przekreśla możliwości zastosowania tej metody 

jako narzędzia wspomagającego tworzenie map podczas produkcji gier. 

 
 
Rys. 9: Tereny wygenerowane z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych. Po lewej: wynik działania algorytmu 
GenTP, po prawej: przykładowy teren wygenerowany metodą Raffe. Źródło: [15]. 
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Przedstawione metody ewolucyjne ukazują wczesną fazę rozwoju tego podejścia. 

Z jednej strony charakteryzują się one oferowaniem dobrej kontroli nad wyglądem 

terenu wynikowego, ale zarazem wprowadzają konieczność dokładnego zdefiniowania 

funkcji przystosowania, od której zależy jego jakość. Niestety, jakość ta jest wyraźnie 

gorsza od tej uzyskiwanej w metodach fraktalnych. Mimo tego, metody ewolucyjne 

stanowią interesującą możliwość rozwoju PGT. 

2.4.4 Metody agentowe 

Jednymi z najnowszych metod proceduralnej generacji terenu są metody 

wykorzystujące systemy wieloagentowe. Agenty to autonomicznie obiekty zdolne do 

obserwowania środowiska (w tym przypadku – mapy wysokości) oraz podejmowania 

decyzji o wykonywaniu dostępnych akcji na podstawie tych obserwacji. Podobnie jak 

w przypadku metod ewolucyjnych, metody agentowe mają na celu zwiększenie 

kontroli użytkownika nad generacją terenu, tak aby umożliwić tworzenie konkretnych 

form ukształtowania w jawne wybranych lokalizacjach.  

Działanie metod agentowych zostanie omówione na podstawie metody 

opracowanej przez Dorana i Parberry’ego [13]. Autorzy zaimplementowali w swojej 

aplikacji pięć typów agentów. Każdy z tych typów jest odpowiedzialny za generowanie 

innego rodzaju terenu: gór, plaży, rzek, kontynentów oraz równin. Wszystkie agenty 

dysponują możliwością przeglądania całej mapy wysokości terenu, ale poszczególne 

typy różnią się posiadanymi funkcjami do jej modyfikacji oraz zasadami ich użycia. 

Kolejną kluczową cechą agentów jest ograniczony czas życia – każdy indywidualny 

agent posiada pewną pulę żetonów (tokens), które przyznane są mu w momencie 

stworzenia. Każda czynność wykonana przez danego agenta powoduje zużycie 

jednego z jego żetonów. Agent, który wykorzysta wszystkie swoje żetony, zostaje 

zniszczony. 

Po otrzymaniu wartości parametrów terenu od użytkownika, program 

rozpoczyna swoje działanie i tworzy płaską mapę wysokości, całkowicie pokrytą wodą 

o stałym poziomie. Następnie rozpoczyna się pierwszy etap generacji terenu, nazwany 

fazą linii brzegowej (coastline phase), podczas którego tworzone są agenty tworzące 

kontynenty. Praca tych agentów polega na wypiętrzaniu terenu ponad poziom wody, 

w celu utworzenia zwartego suchego lądu oraz kształtowaniu linii brzegowej. 

Wszystkie agenty są autonomiczne i pracują samodzielnie; czasem może nawet 
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dochodzić do sytuacji, w których kilka agentów wykonuje przeciwstawne sobie 

czynności – np. obniżanie i podnoszenie tej samej komórki mapy wysokości. 

Liczba agentów powołanych przez program oraz wielkość przyznanych im pul 

żetonów zależy od parametrów generacji terenu. Te dwie liczby – agentów i akcji, 

które każdy z nich może wykonać, umożliwiają kontrolowanie cech form terenu 

generowanych przez te agenty.  

Gdy pierwszy zestaw agentów zakończy swoja pracę, rozpoczyna się drugi etap: 

kształtowania terenu (landform phase). Teraz stworzone zostają agenty 

odpowiedzialne za tworzenie form terenu, takich jak góry, plaże i wyżyny. Liczba i 

żywotność agentów ponownie zależy od zdefiniowanych wcześniej parametrów 

generacji. Ostatnią fazą jest faza erozji (erosion phase), podczas której kolejna 

generacja agentów wybiórczo eroduje teren, w celu utworzenia jezior i koryt 

rzecznych oraz nadaniu krajobrazowi naturalnego wyglądu.  

W efekcie przedstawionego procesu powstaje mapa wysokości reprezentująca 

finalne ukształtowanie terenu. Zaprezentowane przez Dorana i Parberry’ego rezultaty 

działania ich algorytmu dowodzą jego skuteczności w generowaniu terenu z różnymi 

formami ukształtowania. Poszczególne agenty poprawnie wykonują powierzone im 

zadania. Duża liczba parametrów generacji, na które użytkownik programu może 

wpływać w łatwy sposób za pomocą prostego interfejsu, spełnia również cel 

zwiększenia kontroli nad procesem generacji. 

Omawiania metoda posiada jednak także kilka wad. Według podanych przez 

autorów informacji, czas generacji mapy wysokości o rozmiarze 512 na 512 komórek 

wynosił około 20 sekund na komputerze wyposażonym w procesor o częstotliwości 

3.2 GHz. Ten stosunkowo długi czas generacji sugeruje wysoką złożoność 

obliczeniową metody i duży koszt wydajnościowy.  

Oprócz tego, jakość wygenerowanych terenów jest gorsza niż w przypadku 

terenów uzyskanych metodami fraktalnymi. Wynikowy teren wydaje się mało 

szczegółowy i monotonny, zaś jego poszczególne formy, choć wykazują podobieństwo 

do ich rzeczywistych odpowiedników, posiadają wyraźnie nienaturalne kształty. 

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że omawiana metoda jest próbą eksploracji 

nowych technik generacji terenu, a nie gotowym rozwiązaniem; w związku z tym 

kwestie estetyczne mogły (słusznie) nie mieć dla autorów dużego znaczenia.  
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Rys. 10: Teren wygenerowany za pomocą metody agentowej Dorana i Parberry’ego; źródło: [13]. 

W ostatecznym rozrachunku, metoda Dorana i Parberry’ego jest udaną próbą 

zastosowania koncepcji systemu agentowego w proceduralnej generacji terenu i daje 

nadzieję na rozwój podobnych rozwiązań. 

 

 

3 ŚRODOWISKO DIRECT3D 11 
Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody PGT wykorzystującej 

środowisko DirectX 11, będące zbiorem funkcji i bibliotek używanych do tworzenia 

aplikacji multimedialnych dla systemu Windows. Bieżący rozdział zawiera krótki opis 

wybranych zagadnień związanych z Direct3D 11 – wydzielonego segmentu środowiska 

DirectX, odpowiedzialnego za obsługę sprzętu graficznego oraz generowanie grafiki. 

Direct3D 11 (skrótowo: D3D11) jest kluczowym elementem opracowanej aplikacji i 

stanowi podstawę jej funkcjonowania. 
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3.1 ARCHITEKTURA 
Microsoft Direct3D 11 jest natywnym interfejsem programowania aplikacji  

(API – application programming interface), którego zadaniem jest zapewnienie 

aplikacjom komunikacji i kontroli nad sprzętem graficznym komputera, w celu 

generacji i wyświetlania grafiki [19]. Jest on zaprojektowany w języku C++, z myślą o 

wykorzystaniu w aplikacjach działających na platformach Windows oraz Xbox. 

Funkcje dostarczane przez API D3D11 pośredniczą w komunikacji między 

aplikacją, która znajduje się na najwyższym poziomie abstrakcji, a sterownikami 

trybu użytkownika (User Mode Driver), znajdującymi się pod warstwą D3D11. 

Aplikacja zarządza tworzeniem elementów grafiki, takich jak geometria, tekstury i 

animacje oraz reaguje na działania użytkownika. Elementy te muszą być 

sformatowane według określonych zasad, narzuconych przez interfejs Direct3D.  

Komunikacja pomiędzy aplikacją a środowiskiem D3D11 odbywa się głównie za 

pośrednictwem dwóch wyspecjalizowanych interfejsów: ID3D11Device i 

ID3D11DeviceContext. Pierwszy z nich odpowiada za tworzenie różnych typów 

obiektów, zarządzanie zasobami sprzętu graficznego oraz przydzielanie ich według 

potrzeb zgłaszanych przez aplikację. Interfejs DeviceContext umożliwia korzystanie z 

przydzielonych zasobów i dostarcza metody służące do obsługi potoku przetwarzania 

grafiki. 

Za pomocą wywołań odpowiednich funkcji API D3D11, wygenerowane przez 

aplikację elementy grafiki zostają przekonwertowane do postaci zrozumiałej dla 

sterowników sprzętu graficznego. Następnie, sterowniki te generują listę poleceń dla 

procesora karty graficznej, które umożliwiają przesłanie przygotowanych danych i ich 

przetwarzanie w potoku graficznym. W efekcie tych działań, dostarczone przez 

aplikację elementy grafiki zostają wyświetlone za pomocą urządzenia wyjściowego 

(monitora). 

Istotną zaletą przedstawionego sposobu organizacji procesu wyświetlania grafiki 

jest odseparowanie aplikacji od warstwy sterowników [19]. Dzięki temu twórcy 

aplikacji nie muszą przejmować się zgodnością ich programu z różnymi rodzajami 

sprzętu graficznego – wystarczy, że dostosują się do wymagań interfejsu Direct3D. 
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3.2 POTOK GRAFICZNY (RENDERING PIPELINE)  
Programowalny potok graficzny (rendering pipeline) stanowi podstawę 

funkcjonowania wszystkich nowoczesnych kart graficznych. Jest to szereg etapów 

przetwarzania danych dostarczanych przez aplikację, wykonywanych przez układ 

graficzny, w efekcie których zostaje wygenerowany finalny obraz wyświetlany na 

monitorze użytkownika. Działanie potoku można wyobrazić sobie analogicznie do 

taśmy produkcyjnej w fabryce – dostarczone na wejściu dane są modyfikowane na 

kolejno odwiedzanych stanowiskach, czasem poprzez usuwanie niektórych 

elementów, czasem poprzez dodawanie nowych, a czasem poprzez wykonywanie 

różnych operacji na elementach już istniejących, aż do dotarcia do końca taśmociągu, 

gdzie odbierany jest gotowy produkt (czyli obraz).  

Niektóre z etapów potoku są programowalne, co oznacza możliwość dokładnej 

kontroli nad ich przebiegiem za pomocą niewielkich programów, napisanych w 

odpowiednim dla używanego API, języku programowania układów graficznych. Etapy 

te nazywane są programami cieniącymi lub shaderami, a językiem używanym do ich 

programowania w środowisku Direct3D 11 jest HLSL (High Level Shading 

Language). Direct3D dostarcza funkcji umożliwiających kompilację kodu HLSL 

podczas działania aplikacji. Nieprogramowalne etapy potoku są w ograniczonym 

stopniu konfigurowane za pomocą shaderów oraz  funkcji API Direct3D. 

Ważnymi elementami potoku graficznego są również zasoby. Pojęcie to 

obejmuje różne typy buforów, tekstur i innych struktur, które mogą zostać 

przyłączone do etapów potoku, w celu udostępnienia tym etapom danych do 

przetworzenia. Każdy spośród wielu dostępnych typów zasobów posiada inny 

interfejs, który dyktuje, w jaki sposób dany zasób może zostać wykorzystany. 

Zarządzaniem zasobami, jak również konfiguracją pozostałych aspektów 

funkcjonowania potoku graficznego, zajmuje się aplikacja, wykorzystując do tego celu 

funkcje dostarczane przez interfejs Direct3D.   

W Tabeli 1 wymienione są kolejne etapy potoku graficznego w środowisku 

D3D11, wraz z hasłowym opisem ich najważniejszych zadań. Poszczególne etapy 

czerpią dane z wyjść etapu poprzedzającego i/lub dołączonych zasobów. W 

zestawieniu tym pominięty został etap compute shadera, ponieważ nie bierze on 

bezpośredniego udziału w generowaniu grafiki.  
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NAZWA ETAPU PODSTAWOWE ZADANIA 

Input Assembler Interpretacja danych wejściowych, tworzenie wierzchołków siatek modeli 
3D (werteksów). 

Vertex Shader Operacje na indywidualnych werteksach, zazwyczaj związane z animacją 
i cieniowaniem. 

Hull Shader Operacje na złożonych z werteksów prymitywach, przygotowanie 
parametrów teselacji. 

Teselator (Tessellator) Generowanie punktów kontrolnych w celu zwiększenia poziomu 
szczegółowości geometrii. 

Domain Shader Konwertowanie punktów kontrolnych na nowe wierzchołki i krawędzie. 

Geometry Shader Operacje na prymitywach, obejmujące ich usuwanie i tworzenie. 

Rasterizer Rasteryzacja geometrii, generacja fragmentów (danych opowiadających 
pikselom finalnego obrazu). 

Pixel Shader Operacje na fragmentach, zazwyczaj teksturowanie i symulacja 
oświetlenia. 

Output Merger Generacja finalnego obrazu z fragmentów. 

 
Tab. 1: Struktura potoku graficznego w Direct3D 11. Nazwy etapów programowalnych oznaczono podkreśleniem. 

3.3 TESELACJA 
Jedną z nowości wprowadzonych przez jedenastą wersję Direct3D jest 

sprzętowe wsparcie dla techniki automatycznego zwiększania poziomu 

szczegółowości geometrii, nazywanej teselacją. W potoku graficznym D3D11 znajdują 

się trzy etapy przygotowane specjalnie z myślą o obsłudze teselacji. Opis sposobu 

implementacji teselacji w środowisku Direct3D 11 zostanie jednak poprzedzony 

krótką charakterystyką tej techniki.  

3.3.1 Koncepcja teselacji 

We współczesnej grafice komputerowej, jakość odwzorowania obiektu zależy w 

dużej mierze od liczby wielokątów w jego modelu – im ich więcej, tym dokładniej 

można oddać kształt powierzchni. Duże siatki wymagają jednak więcej pamięci do ich 

przechowywania i dłuższego czasu na przesłanie do układu graficznego w celu 

wyświetlenia. W związku z tym, w aplikacjach wymagających odświeżania obrazu ze 

stałą częstotliwością (np. w grach komputerowych), dąży się do kompromisu 

pomiędzy jakością grafiki a szybkością działania.  
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Istnieje wiele technik mających na celu zapewnienie obserwatorowi wrażenia 

większej szczegółowości obiektów bez dodatkowego zwiększania wymagań 

pamięciowych i obliczeniowych aplikacji. Metody takie jak bump mapping i  normal 

mapping opierają się na modyfikowaniu sposobu cieniowania obiektów, tak aby 

wywołać wrażenie bardziej skomplikowanych kształtów bez ingerencji w rzeczywistą 

geometrię. Wadą tych rozwiązań jest jednak zależność od kąta obserwacji, oświetlenia 

i innych parametrów sceny. W specyficznych okolicznościach może dojść do 

uwidocznienia prawdziwego kształtu geometrii i zepsucia efektu zwiększonej 

szczegółowości.  

Problemy te były głównym źródłem motywacji dla rozwoju teselacji sprzętowej. 

Jej podstawową funkcją jest rzeczywiste zwiększanie szczegółowości geometrii przy 

wykorzystaniu programowalnych funkcji karty graficznej. Proces ten odbywa się 

poprzez rekursywne tworzenie nowych krawędzi i wierzchołków według ustalonego 

algorytmu, zależnego od implementacji sprzętowej. Po zakończeniu podziałów 

istnieje możliwości modyfikowania parametrów nowych wierzchołków, takich jak 

położenie. Dzięki temu można za ich pomocą uwidocznić dodatkowe detale 

powierzchni obiektu. 

3.3.2 Zastosowania teselacji 

Najważniejszą korzyścią, jaka wynika z zastosowania teselacji sprzętowej, jest 

możliwość znacznej poprawy jakości generowanej grafiki przy niewielkim koszcie 

wydajnościowym [20]. Fakt, że proces teselacji przeprowadzany jest jako stały 

element potoku przetwarzania grafiki oraz przez specjalnie dedykowany do tego 

układ sprzętowy, prowadzi do istotnych oszczędności pamięci oraz zwiększa 

wydajność teselacji. Dzięki temu można wykorzystać ją także w celu optymalizacji 

działania programów. Obliczenia konieczne do wyświetlenia sceny (związane z 

cieniowaniem, oświetleniem, animacjami itp.) mogą być wykonywane dla 

uproszczonych modeli, zbudowanych z celowo zaniżonej liczby wielokątów. 

Korzystając z teselacji można następnie wydajnie zwiększać złożoność tych obiektów 

w celu ich wyświetlenia. 

Teselacja sprzętowa znalazła zastosowanie przede wszystkim w grach 

komputerowych. Wynika to ze specyfiki tych aplikacji: wymagają one pracy w czasie 

rzeczywistym, przy jak największej liczbie klatek obrazu na sekundę i jednoczesnym 
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dążeniu do uzyskania grafiki o jak najlepszej jakości. Zyski w wydajności działania, 

które oferuje teselacja sprzętowa, mają tu zatem duże znaczenie. 

Częstym zastosowaniem techniki teselacji jest ułatwianie procesu tworzenia 

animacji skomplikowanych obiektów, na przykład twarzy [21]. Teselacja daje 

możliwość przeprowadzenia obliczeń koniecznych dla realizacji animacji na 

uproszczonych obiektach, dzięki czemu są one wykonywane szybciej. Następnie 

przeprowadza się teselację w celu przywrócenia normalnej jakości obiektów. Zysk 

wydajnościowy uzyskany podczas uproszczonej animacji przewyższa koszt procesu 

teselacji, dzięki czemu uzyskuje się ogólną poprawę wydajności. W analogiczny 

sposób korzysta się z teselacji sprzętowej dla upraszczania obliczeń związanych z 

detekcją kolizji, symulacją fizyki, itp. 

Innym sposobem poprawiania wydajności działania aplikacji, możliwym dzięki 

zastosowaniu teselacji sprzętowej, jest dynamiczne skalowanie jakości (Level of 

Detail - LoD). Skalowanie jakości to technika zwiększania wydajności, polegająca na 

zmniejszaniu szczegółowości obiektów oddalonych od obserwatora. Standardowo, w 

celu implementacji tej metody, przygotowuje się kilka wersji geometrii każdego 

obiektu, różniących się poziomem szczegółowości. Podczas działania aplikacji 

aktualny model danego obiektu dobierany jest w zależności od pozycji obserwatora. 

Wadą takiego rozwiązania jest koszt pamięciowy ponoszony na skutek konieczności 

przechowywania wielu wariantów każdego modelu oraz możliwość wystąpienia 

zauważalnych przeskoków podczas zamieniania modeli. Zastosowanie teselacji 

sprzętowej pozwala rozwiązać wymienione problemy. Uzależniając wartości 

współczynników teselacji obiektów od ich odległości od obserwatora, można uzyskać 

efekt ciągłej zależności poziomu szczegółowości geometrii od odległości od 

obserwatora. 

Teselacja jest również często stosowana w metodzie mapowania przemieszczeń, 

gdzie służy do dostosowywania szczegółowości geometrii modelu, którego wierzchołki 

mają być przemieszczane. W ten sposób zapewnia się, że wszystkie detale mapy 

przemieszczeń zostaną odzwierciedlone w geometrii modelu, oraz że szczegółowość 

modelu nie będzie zbyt duża w porównaniu do rozdzielczości mapy.  
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Rys. 11: Przykład zastosowania teselacji. Od lewej: prosty model wejściowy; ten sam model po wygenerowaniu 
dodatkowej geometrii za pomocą teselacji; finalny model po dodaniu detali metodą mapowania przemieszczeń.  
Kenneth Scott, id Software 2008; źródło: nvidia.com 

3.3.3 Implementacja teselacji w Direct3D 11 

Za realizację procesu teselacji w środowisku Direct3D 11 opowiadają trzy etapy 

potoku graficznego: hull shader, domain shader i teselator [19]. Korzystanie z 

teselacji wymaga odpowiedniego zaprogramowania obu shaderów.  

Hull shader jest pierwszym etapem potoku graficznego służącym do obsługi 

teselacji. Jako dane wejściowe otrzymuje on pakiety wierzchołków przetwarzanego 

modelu, nazywanych punktami kontrolnymi (control points). Definiują one kształt 

niewielkiego fragmentu powierzchni obiektu, najczęściej pojedynczego wielokąta. 

Fragment ten nazywany jest łatką (patch). Zadaniem hull shadera jest przygotowanie 

łatki do teselacji poprzez ustalenie szeregu parametrów, takich jak decydujące o 

liczbie jej podziałów współczynniki teselacji (tessellation factors), czy liczba 

oczekiwanych punktów kontrolnych po teselacji. Dane te, wraz z samą łatką, zostają 

następnie przesłane do teselatora, w którym przeprowadzany jest proces teselacji. 

Program hull shadera różni się od pozostałych shaderów wykorzystywaniem dwóch 

funkcji głównych, jednej wykonywanej dla całej łatki i drugiej, wykonywanej dla 

każdego punktu kontrolnego. Szczegółowy opis działania tych funkcji można znaleźć 

w [19]. 

Po wysłaniu danych z hull shadera rozpoczyna się etap teselacji. W odróżnieniu 

od shaderów, nie jest on programowalny, a za jego działanie odpowiadają 

bezpośrednio dedykowane układy karty graficznej (teselator). Możliwe jest jednak 
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definiowanie wybranych parametrów teselacji w programie hull shadera. Największe 

znaczenie mają współczynniki teselacji, które określają liczbę podziałów krawędzi 

oraz powierzchni łatki. Działanie teselatora polega na wykonywaniu tych podziałów 

poprzez wyliczanie lokalizacji nowych punktów kontrolnych w obrębie przetwarzanej 

łatki, które zostają wyrażone za pomocą współrzędnych barycentrycznych. 

Współrzędne te stanowią dane wynikowe etapu teselacji i zostają wysłane do domain 

shadera. 

Finalnym etapem procesu teselacji jest etap domain shadera. Jego program 

wywoływany jest dla każdego wygenerowanego przez teselator punktu kontrolnego i 

ma on dostęp do danych wyjściowych wygenerowanych podczas obu poprzednich 

etapów. Zadaniem domain shadera jest przetworzenie punktów kontrolnych na nowe 

wierzchołki modelu obiektu. Etap ten jest kluczowy dla wielu zastosowań teselacji, 

ponieważ to właśnie tutaj możliwe jest wprowadzenie zmian w pozycjach nowych 

wierzchołków, prowadzących do uwidocznienia dodatkowych detali powierzchni 

obiektu lub zmiany jego kształtu. Dla przykładu, modyfikując współrzędne wszystkich 

przetwarzanych w domain shaderze wierzchołków, tak aby spełniały równanie kuli, 

można dokonać przekształcenia dowolnego modelu wejściowego w aproksymację 

kształtu kuli.  

Łatwość, z jaką można wpływać na efekt procesu teselacji jest jej istotnym 

atutem. Otwiera to drogę do stosowania całej gamy zaawansowanych metod 

dynamicznego, proceduralnego kształtowania obiektów 3D. Modyfikowanie 

trójwymiarowych modeli nie wymaga już żmudnej edycji w programach graficznych; 

zmian można dokonywać proceduralnie, pisząc odpowiednie programy cieniujące dla 

układu graficznego i sterować nimi w czasie rzeczywistym, poprzez wysyłanie 

odpowiednich parametrów do buforów shaderów. 
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4 ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA 
Poprzednie rozdziały skupiały się na opisie dziedziny problemu: metod 

proceduralnych, metod generacji terenu oraz środowiska Direct3D 11, ze szczególnym 

uwzględnieniem mechanizmu teselacji sprzętowej. Począwszy od niniejszego 

rozdziału, rozpoczyna się opis opracowanej metody proceduralnej generacji terenu 

oraz programu, który ma tę metodę demonstrować w działaniu. W pierwszej 

kolejności omówione zostaną założenia projektowe dotyczące metody i programu oraz 

wynikające z nich wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. 

4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Podstawowym celem projektu będącego przedmiotem niniejszej pracy 

dyplomowej jest opracowanie metody proceduralnej generacji trójwymiarowego 

terenu, zrealizowanej w postaci aplikacji dla systemu Windows. Poniższa lista zawiera 

zestawienie wszystkich przyjętych założeń projektowych dotyczących aplikacji 

demonstracyjnej. 

 Generacja terenu. Aplikacja demonstracyjna umożliwia proceduralną 

generację unikalnych modeli trójwymiarowego terenu. 

 Dynamiczna generacja. Proces generacji zachodzi podczas działania 

aplikacji, a wygląd terenu zależy od zmiennych parametrów, 

umożliwiających dostosowywanie poziomu szczegółowości. 

 Środowisko DirectX11. Aplikacja działa na platformie Windows i 

 w środowisku DirectX 11. 

 Wykorzystanie teselacji. Aplikacja korzysta z mechanizmu teselacji 

sprzętowej dostarczanego przez API Direct3D 11. 

 Zastosowanie w grach. Zaimplementowana w aplikacji metoda generacji 

terenu kwalifikuje się do zastosowania przy produkcji gier komputerowych. 

 Demonstracja metody. Celem programu jest zademonstrowanie 

działania opracowanej metody PTG. Sam program nie stanowi kompletnego 

systemu generacji terenu. 
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4.2 WYMAGANIA FUNKCJONALNE 
Z przedstawionych założeń projektowych wynikają wymagania funkcjonalne 

dotyczące zadań opisywanej aplikacji. Niniejsza sekcja zawiera listę tych wymagań, 

opatrzonych krótkimi komentarzami. 

F1 – GENERACJA TERENU 

Aplikacja dysponuje zestawem funkcji umożliwiających proceduralną generację mapy 

wysokości oraz innych danych umożliwiających wyświetlenie trójwymiarowego 

modelu terenu. Generacja rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu programu. 

F2 – PARAMETRYZACJA 

Przebieg generacji terenu jest kontrolowany przez zestaw parametrów wejściowych, 

których wartości mogą być modyfikowane przez użytkownika. 

F3 – MODYFIKACJE TERENU 

Program umożliwia modyfikowanie wyglądu wygenerowanego terenu, włącznie  

z możliwością przeprowadzania generacji od nowa, w celu uzyskania nowego modelu. 

F4 – SKALOWANIE POZIOMU SZCZEGÓŁOWOŚCI 

Ilość widocznych detali geometrii oraz tekstur terenu jest automatycznie dobierana 

przez aplikację, w celu zapewnienia optymalnej wydajności działania. 

F5 – INTERFEJS 

Aplikacja tworzy okno systemu Windows, w którym zostaje zaprezentowany 

trójwymiarowy obraz terenu. Ponadto, użytkownik ma możliwość obserwacji terenu 

pod dowolnym kątem, ze zmiennym powiększeniem i z różnych punktów sceny. 

F6 – STATYSTYKI  

Aplikacja automatycznie gromadzi statystyki umożliwiające ocenę jej wydajności 

działania, np. średnią liczbę klatek obrazu wyświetlanych w ciągu sekundy. 
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4.3 WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE 
Ta grupa wymagań nie dotyczy bezpośrednio zadań, które ma realizować 

aplikacja, ale sposobu jej działania. Część z nich wynika w oczywisty sposób z założeń 

projektowych, niektóre wymagają jednak głębszej analizy. Z tego powodu, oprócz listy 

wymagań przygotowano również dodatkową podsekcję, zawierającą komentarze do 

wybranych wymagań. 

 

4.3.1 Lista wymagań niefunkcjonalnych 

N1 – DIRECTX 11, TESELACJA 

Program działa w środowisku DirectX 11 oraz wykorzystuje dostarczany przez to 

środowisko mechanizm teselacji sprzętowej do wyświetlania terenu oraz 

kontrolowania poziomu szczegółowości jego geometrii. 

N2 – TOTALNA GENERACJA 

Program nie korzysta z żadnych zewnętrznych zasobów, poza plikami 

konfiguracyjnymi oraz programami shaderów. Wszystkie mapy i tekstury 

generowane są proceduralnie. 

N3 – NATURALNY WYGLĄD TERENU 

Prezentowane przez aplikację modele terenu przypominają swoim ukształtowaniem 

oraz kolorystyką naturalnie istniejące krajobrazy i charakteryzują się znacznym 

poziomem szczegółowości. Możliwe jest wyróżnienie niektórych rzeczywistych form 

geologicznych, na przykład gór.  

N4 – RÓŻNORODNOŚĆ TERENU 

Generowane modele terenu wykazują znaczny poziom zróżnicowania i nie sprawiają 

wrażenia sztucznych kopii. Występują znaczne różnice nawet pomiędzy terenami 

generowanymi przy tych samych paramentach generacji.  
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N5 – UKSZTAŁTOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE ROZGRYWKĘ 

W ukształtowaniu terenu można wyróżnić płaskie obszary, umożliwiające poruszanie 

się pionków (pawns) oraz obszary blokujące ruch, będące przeszkodami.  

N6 – KRÓTKI CZAS GENERACJI 

Generacja terenu reprezentowanego mapą wysokości o rozmiarze co najmniej 512 na 

512 komórek trwa nie dłużej niż 20 sekund na przeciętym komputerze PC. 

N7 – WYDAJNOŚĆ DZIAŁANIA 

Działając na przeciętnym komputerze PC, aplikacja jest w stanie wyświetlać średnio 

co najmniej 60 klatek obrazu na sekundę.  

4.3.2 Komentarze do wybranych wymagań niefunkcjonalnych 

N2 – TOTALNA GENERACJA 

To wymaganie ma na celu zbadanie koncepcji generowania terenu w pełni 

proceduralnego, niekorzystającego z żadnych zewnętrznych zasobów, np. tekstur.  

N5 – UKSZTAŁTOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE ROZGRYWKĘ 

Rozgrywka większości gier ma miejsce na powierzchni ziemi i z tego powodu 

ukształtowanie wykorzystywanego przez te gry terenu musi spełniać pewne wymogi. 

Wymaganie N5 zakłada, że elementarną cechą terenu przydatnego dla gier musi być 

występowanie dwóch kategorii terenu: przeszkód i terenu przejezdnego. Teren 

przejezdny jest względnie płaski i mogą poruszać się po nim różnego rodzaju obiekty, 

takie jak postacie graczy, pojazdy, oddziały jednostek itp., zbiorczo nazywane 

pionkami (pawns). Aby rozgrywka miała sens, konieczne jest również występowanie 

obszarów nieprzejezdnych, czyli przeszkód blokujących ruch pionków.  

N6 – KRÓTKI CZAS GENERACJI 

Proces generacji terenu powinien być na tyle szybki, aby umożliwić tworzenie nowych 

map podczas działania gry. W większości gier dopuszczalne jest występowanie przerw 

w działaniu, przeznaczonych na ładowanie nowych poziomów i trwających od kilku do 

kilkudziesięciu sekund. Dokładne określenie tego czasu jest zadaniem trudnym, gdyż 
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wymaga uwzględnienia takich czynników jak typ gry, rozmiar pozostałych 

ładowanych danych, częstość ładowań, wydajność docelowego sprzętu użytkownika, 

itp. Finalne kryteria decydujące o spełnieniu omawianego wymagania zostały obrane 

w oparciu o podobne analizy przeprowadzone w publikacjach [13] i [14]. 

N7 – WYDAJNOŚĆ DZIAŁANIA 

Podobnie jak w przypadku N5, precyzyjne zdefiniowanie tego wymagania jest trudne. 

Przyjęta granica 60 klatek na sekundę wynika z wartości częstotliwości odświeżania 

większości używanych obecnie monitorów, wynoszącej 60 Hz.   

 

5 ARCHITEKTURA APLIKACJI 
Celem tego rozdziału jest przedstawienie sposobu implementacji programu 

demonstracyjnego, nazwanego Landform. W pierwszej kolejności zostały wymienione 

narzędzia użyte do stworzenia aplikacji. Następnie zamieszczony jest opis klas, 

obejmujący diagram ich architektury oraz omówienie najważniejszych zadań. Kolejna 

sekcja przedstawia sposób konfiguracji potoku graficznego i charakterystykę 

głównych funkcji shaderów. 

5.1 NARZĘDZIA IMPLEMENTACJI 
Zgodnie z wymaganiem N1, aplikacja powstała w oparciu o biblioteki DirectX 11, 

a dokładniej, korzystając z Microsoft DirectX SDK w wersji June 2010 (czerwiec 

2010). Edycja programu miała miejsce w środowisku programistycznym Visual 

Studio 2010. Większość kodu została napisana w języku C++, z niewielkimi 

fragmentami w języku programowania shaderów HLSL, w wersji Shader Model 5.0. 

Docelową platformą programu jest system Windows 7. 

Tworzenie okna aplikacji oraz zarządzanie główną pętlą zdarzeń programu jest 

realizowane poprzez funkcje należące do biblioteki Windows API. Do obsługi myszy i 

klawiatury wykorzystano bibliotekę DirectInput, należącą do środowiska DirectX 11. 

Wszystkie zadania związane z wyświetlaniem grafiki zostały zrealizowane przy 
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zastosowaniu API Direct3D 11, również będącego częścią środowiska DirectX. Poza 

wymienionymi, Landform nie korzysta z żadnych innych niestandardowych bibliotek, 

ani zewnętrznych fragmentów kodu. 

W kodzie programu można wyróżnić dwie części. Pierwszą jest główna część 

obiektowa, napisana w języku C++ i implementująca klasy, których zadania obejmują 

generację terenu, tworzenie i obsługę interfejsu, zbieranie statystyk, inicjalizację 

Direct3D i inne. Druga część to kod HLSL, służący do obsługi programowalnych 

etapów potoku graficznego, czyli shaderów. Kod ten jest kompilowany po 

uruchomieniu aplikacji przez specjalne funkcje API D3D11.  

5.2 ARCHITEKTURA CZĘŚCI OBIEKTOWEJ 
Obiektowa część aplikacji implementuje opracowaną metodę proceduralnej 

generacji terenu oraz wykonuje szereg innych zadań niezbędnych do prezentowania 

działania tej metody. Architekturę tej części programu najłatwiej przedstawić 

posługując się diagramem klas. Jego uproszczoną wersję można znaleźć poniżej. 

Zaprezentowany diagram przedstawia wszystkie zaimplementowane klasy oraz 

zależności występujące między nimi. Diagram uzupełniony jest opisem 

najważniejszych zadań każdej z klas. 

CApp jest główną klasą aplikacji. Jej zadaniem jest inicjalizacja programu, 

obsługa głównej pętli programu oraz reagowanie na polecenia użytkownika.  

Rozruch programu rozpoczyna się od utworzenia obiektu klasy CApp, którego 

konstruktor dokonuje inicjalizacji. Najpierw zostaje utworzony obiekt klasy CStats, 

aby umożliwić rozpoczęcie pomiarów wydajności. Następnie, za pomocą funkcji 

należących do Windows API, dokonana zostaje konfiguracja i utworzenie okna 

aplikacji. Ostatnim etapem działania konstruktora CApp jest utworzenie obiektów 

klas CGraphics i CInput oraz wykonanie metody DefineCommands, kojarzącej 

możliwe polecenia użytkownika z odpowiadającymi im funkcjami programu.  

Po zakończeniu pracy konstruktora obiektu CApp, zostaje wywołana jego 

metoda Run, która powoduje wejście programu do głównej pętli, która działa aż do 

zamknięcia aplikacji. Każdy krok pętli polega na odebraniu poleceń użytkownika z 

urządzeń peryferyjnych, wykonaniu funkcji odpowiadających tym poleceniom oraz  
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wywołaniu funkcji Draw należącej do obiektu klasy CGraphics, która powoduje 

wygenerowanie i wyświetlenie kolejnej klatki obrazu. 

Obsługa poleceń użytkownika odbywa się poprzez przeglądanie listy 

rozpoznawanych poleceń, utworzonej podczas rozruchu. Elementami tej listy są 

struktury typu SCommand; każda zawiera wskaźnik na funkcję składową klasy CApp, 

wykonującą dane polecenie oraz wskaźnik na zmienną informującą o stanie 

wciśnięcia przypisanego do polecenia klawisza myszy lub klawiatury. Dla każdego 

elementu list, którego wskazywany przycisk został wciśnięty, uruchamiana jest 

wskazywana metoda, co skutkuje wykonaniem odpowiedniego polecenia. 

 

 

Rys. 12: Diagram klas programu Landform. Kolorem pomarańczowym oznaczono klasy biorące udział  
w generacji i wyświetlaniu terenu. 

CStats jest małą klasą pomocniczą, dostarczającą prostych metod do zbierania 

danych dotyczących wydajności działania programu. Obiekty klas CApp oraz 

CGraphics korzystają z metod CStats, w celu obliczania średniej liczby klatek na 
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sekundę (nazywanej FPS – frames per second) oraz wykonywania pomiarów czasu 

trwania różnych operacji, takich jak rozruch programu, czy generacja nowego terenu. 

Klasa CInput odpowiada za komunikację z urządzeniami peryferyjnymi: myszą 

i klawiaturą. W tym celu dostarcza metodę HandleInput, która jest cyklicznie 

wywoływana przez obiekt aplikacji (klasy CApp), w ramach głównej pętli programu. 

HandleInput korzysta z funkcji biblioteki DirectInput, aby sprawdzać pozycję kursora 

myszy oraz stan wciśnięcia klawiszy myszy i klawiatury. Informacje o stanie klawiszy 

przechowywane są w wektorze wartości logicznych i są wykorzystywane przez 

aplikację przy wykonywaniu poleceń użytkownika.  

CGraphics to ważna klasa, która w pośredni lub bezpośredni sposób 

odpowiada za wszystkie zadania związane z generacją i wyświetlaniem mapy terenu. 

Współpracuje ona z kilkoma innymi klasami, których obiekty tworzy i niszczy.  

Pierwszym zadaniem CGraphics jest inicjalizacja i konfiguracja środowiska 

Direct3D 11, polegająca na powołaniu wszystkich niezbędnych do jego działania 

obiektów i struktur. W tym celu wykonywana jest metoda InitD3D, która tworzy 

obiekty typów IDXGISwapChain i ID3D11Device oraz metoda InitResources, która 

tworzy zasoby dla potoku graficznego (np. bufory). 

Po zakończeniu inicjalizacji Direct3D, tworzone są obiekty klas pomocniczych: 

CCamera, CModel, CMap, CPrimaryShader. Razem z CGraphics, klasy te służą do 

implementacji tak zwanego silnika graficznego, czyli ogółu funkcji związanych  

z generowaniem grafiki oraz (w przypadku Landfrom) tworzeniem modelu terenu. 

Powołanie tych obiektów kończy fazę inicjalizacji programu. 

Kolejnym ważnym zadaniem klasy CGraphics jest nadzorowanie działania 

potoku graficznego. Do realizacji tego zadania służy metoda Draw, która wykonuje 

wszystkie czynności konieczne do przygotowania potoku do wyświetlenia kolejnej 

klatki obrazu, takie jak uaktualnienie i wysłanie danych do buforów shaderów. 

Metoda ta wywołuje również funkcję Direct3D powodującą rozpoczęcie procesu 

przetwarzania grafiki w potoku, której efektem jest wyświetlenie nowej klatki obrazu 

na monitorze użytkownika.  



48 
 

Wreszcie, CGraphics dostarcza również metod umożliwiających wykonywanie 

poleceń użytkownika dotyczących terenu oraz sposobu jego wyświetlania. Z metod 

tych korzysta obiekt klasy CApp. 

Jak sugeruje jej nazwa, zadaniem klasy CCamera jest wykonywanie obliczeń 

koniecznych do symulacji wirtualnej kamery, za pomocą której użytkownik obserwuje 

wygenerowany teren. Rola ta sprowadza się do wyznaczania macierzy widoku (view 

matrix), która definiuje przekształcenia geometryczne, konieczne do uzyskania 

pożądanego widoku sceny. Oprócz tego, CCamera dostarcza metod umożliwiających 

zmianę pozycji oraz kąta patrzenia kamery. Obiekt klasy CCamera jest tworzony i 

zarządzany przez klasę CGraphics. 

CModel to kolejna klasa zarządzana przez klasę CGraphics. Ma ona dwa 

zadania: wygenerowanie modelu płaszczyzny oraz konfigurację buforów indeksów i 

wierzchołków potoku graficznego. Pierwsza część tego zadania wykonywana jest przez 

metodę CreateModel, która generuje dwa wektory – jeden zawierający dane 

wierzchołków modelu płaszczyzny i drugi, przechowujący odpowiadające 

wierzchołkom indeksy. Konfiguracja buforów polega na przygotowaniu struktur 

opisujących ich stan oraz umieszczenie w buforach danych płaszczyzny.  

CMap jest klasą implementującą opracowaną metodę proceduralnej generacji 

terenu. Za pomocą zestawu metod generujących fraktalny szum, diagramy Voronoi 

oraz stosujących różnego rodzaju filtry obrazu, klasa ta tworzy tekstury mapy 

wysokości oraz map detali terenu. Szczegółowy opis metod i sposobu działania klasy 

CMap znajduje się w kolejnym rozdziale pracy. Obiekt klasy CMap jest tworzony i 

zarządzany przez klasę CGraphics. 

CFArray to niewielka klasa pomocnicza, która implementuje dynamiczną 

tablicę liczb zmiennoprzecinkowych (typu float). Obiekty tej klasy wykorzystywane są 

w procesie generacji mapy wysokości i map detali terenu.  

CShader jest abstrakcyjną klasą bazową, służącą do konfiguracji potoku 

graficznego. Zawiera ona metody kompilujące kod shaderów oraz definiujące 

parametry potoku, takie jak format danych wierzchołków modelu i sposób 

próbkowania tekstur. Po CShader dziedziczy klasa CPrimaryShader, która 

implementuje podstawową konfigurację potoku graficznego, używaną przez program 
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do wyświetlania obrazu terenu. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w 

następującej sekcji.  

5.3 KONFIGURACJA POTOKU GRAFICZNEGO 
Podczas gdy część obiektowa programu wykonuje zadania związane z generacją 

terenu, potok przetwarzania karty graficznej odpowiada za jego wyświetlanie. Do 

poprawnego działania, potok wymaga dokładnej konfiguracji poszczególnych etapów. 

Dokonuje się tego za pomocą odpowiednich funkcji API Direct3D oraz pisząc 

programy shaderów w języku HLSL. 

5.3.1 Język HLSL 

HLSL, czyli język wysokiego poziomu do programowania shaderów (High Level 

Shading Language), został opracowany przez firmę Microsoft na potrzeby 

tworzonego przez nią API Direct3D. HLSL wykorzystuje składnię języka C++ i 

posiada większość jego funkcji, z pominięciem wskaźników, szablonów oraz 

dynamicznej alokacji pamięci. Dodatkowo zaimplementowano szereg funkcji i 

semantyk służących do obsługi zasobów oraz funkcji sprzętowych kart graficznych. 

HLSL służy do pisania programów dla programowalnych etapów potoku 

graficznego, czyli shaderów. Programy te składają się z głównej funkcji shadera, 

analogicznej do funkcji main w C++, definicji zasobów dostępnych w danym etapie 

oraz opcjonalnych definicji dodatkowych zmiennych globalnych, struktur i funkcji. 

Kod dostarczany jest w postaci plików tekstowych dołączanych do aplikacji lub 

łańcuchów znaków znajdujących się bezpośrednio w jej kodzie.  

Programy HLSL są kompilowane przez środowisko Direct3D po uruchomieniu 

głównej aplikacji, w fazie inicjalizacji potoku przetwarzania. Efektem kompilacji jest 

strumień bajtów (bytecode), który zostaje wykorzystany do utworzenia obiektu 

shadera za pośrednictwem specjalnej funkcji Direct3D. Ostatnim krokiem 

inicjalizacji shaderów jest przypisanie tych obiektów do potoku. Dokonywana w ten 

sposób konfiguracja potoku daje duży zakres kontroli nad sposobem jego działania i 

umożliwia implementację zaawansowanych efektów graficznych. 
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5.3.2  Konfiguracja potoku graficznego 

Konfiguracja potoku graficznego w Landform zachodzi dwutorowo. Po pierwsze, 

dokonują jej niektóre klasy aplikacji, poprzez tworzenie specjalnych struktur i 

obiektów środowiska Direct3D, które definiują parametry potoku. Drugi sposób 

konfiguracji stanowią programy shaderów, dołączone do kodu aplikacji w postaci 

plików o rozszerzeniu hlsl. Poniższy schemat przedstawia etapy potoku graficznego 

wraz z symbolicznym oznaczeniem klas odpowiedzialnych za ich konfigurację. 

Rys. 13: Schemat konfiguracji potoku graficznego. Niebieskie prostokąty reprezentują aktywne etapy potoku.  
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5.3.3 Funkcje poszczególnych etapów potoku 

Niniejsza sekcja zawiera krótki przegląd zadań poszczególnych etapów potoku 

przetwarzania grafiki w programie Landform.  

Input Assembler (IA) jest pierwszym, nieprogramowalnym etapem potoku 

graficznego. Jego główną funkcją jest odbiór i przetwarzanie odpowiednio 

sformatowanych danych wejściowych opisujących geometrię przetwarzanego obiektu 

graficznego. Na podstawie tych danych, IA tworzy wierzchołki modelu, które oprócz 

swojego położenia, mogą również posiadać inne przydatne informacje, takie jak 

odpowiadające im współrzędne tekstury. Konfiguracja etapu IA obejmuje określenie 

formatu danych wejściowych, dostarczenie buforów zawierających dane oraz 

zdefiniowanie topologii modelu wejściowego. Pierwsze z tych zadań wykonuje klasa 

CPrimaryShader, a pozostałe – CModel.  

Drugim etapem potoku i pierwszym etapem programowalnym jest Vertex 

Shader (VS). W programie Landform, VS ma niewielkie znaczenie. Jego zadanie 

polega na odbieraniu danych wierzchołków (nazywanych werteksami) z etapu IA, a 

następnie przekształcaniu ich współrzędnych z układu modelu do układu świata 

(world coordinates), korzystając z dostarczonej w buforze macierzy świata (world 

matrix). Program VS, podobnie jak programy pozostałych shaderów, dołączony jest 

do aplikacji w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem hlsl. Kompilacja kodu VS 

wykonywana jest przez obiekt klasy CPrimaryShader, który jest również 

odpowiedzialny za tworzenie obiektu VS, dołączanie go do potoku oraz tworzenie i 

dołączanie bufora danych dla tego etapu.  

Kolejny etap, Hull Shader (HS) również jest programowalny. Jego program 

jest znacznie bardziej rozbudowany niż program VS. Jest to podyktowane istotną 

rolą, jaką pełni HS w procesie wyświetlania terenu. Jego zadanie polega na 

przygotowaniu modelu do teselacji, poprzez ustalenie wartości parametrów 

sterujących jej przebiegiem. To właśnie w HS realizowane jest dynamiczne 

dostosowywanie poziomu szczegółowości geometrii, zachodzące na podstawie pozycji 

kamery na scenie. Szczegółowy opis realizacji tej funkcji zamieszczony jest w 

kolejnym rozdziale. Podobnie jak w przypadku innych shaderów, za konfigurację HS 

odpowiedzialny jest obiekt klasy CPrimaryShader. 
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Etap Teselatora jest nieprogramowalny. Przeprowadza on proces generacji 

nowej geometrii, korzystając z dedykowanych układów karty graficznej. Możliwość 

konfiguracji tego etapu jest ograniczona do ustalania niektórych parametrów teselacji 

w programie HS.  

Następnym etapem potoku graficznego jest programowalny Domain Shader 

(DS). Zadaniem DS jest obróbka danych dostarczanych przez etap HS oraz teselator, 

mająca na celu dodanie nowo-wygenerowanej geometrii do modelu przetwarzanego 

obiektu. W programie Landform, oprócz tej funkcji, domain shader jest miejscem 

zastosowania techniki mapowania przemieszczeń, w tym przypadku służącej do 

przekształcenia wejściowego modelu płaszczyzny na model powierzchni terenu. 

Operacja ta wykonywana jest na podstawie dostarczonej w buforze mapy wysokości. 

DS dokonuje również przekształcenia współrzędnych terenu z układu świata do 

układu widoku/projekcji (view/projection coordinates), który uwzględnia pozycję 

kamery oraz przekształcenia perspektywiczne widoku. Z poziomu aplikacji, obsługą 

DS zajmuje się klasa CPrimaryShader. 

Po etapie DS, w potoku graficznym występuje programowalny Geometry 

Shader (GS). W programie Landform proces wyświetlania terenu nie wymaga 

jednak oferowanych przez ten etap funkcji i w związku z tym nie jest on aktywny w 

wykorzystywanej konfiguracji potoku. 

Dane z DS trafiają zatem bezpośrednio do nieprogramowalnego etapu 

Rasterizera. Jego zadaniem jest rasteryzacja otrzymanej geometrii, czyli jej 

konwersja na tzw. fragmenty, reprezentujące wyświetlane na ekranie komputera 

piksele. Operacji tej towarzyszy kilka zabiegów optymalizacyjnych, mających na celu 

odrzucenie niewidocznych elementów geometrii. Rasteryzacja wykonywana jest przez 

dedykowane układy karty graficznej. Konfiguracja odbywa się za pomocą funkcji 

środowiska Direct3D; w programie demonstracyjnym zajmuje się tym klasa 

CGraphics. 

Pixel Shader (PS) stanowi następny etap potoku. Jest to ostatni etap 

programowalny. W aplikacji Landfrom, PS posiada program o największym 

rozmiarze. Jest to skutkiem wykonywania kilku ważnych zadań przez ten etap. Po 

pierwsze, korzystając z mapy wysokości i filtru Sobela, oblicza on wektor normalny 

dla każdego przetwarzanego piksela. Następnie dokonuje teksturowania terenu w 
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oparciu o tekstury detali oraz mapę wysokości, z uwzględnieniem dynamicznego 

dostosowywania poziomo szczegółowości. Wreszcie, wykonuje obliczenia konieczne 

do symulacji oświetlenia terenu, korzystając z wyznaczonych wektorów normalnych. 

Dokładne opisy tych operacji można znaleźć w kolejnym rozdziale pracy. Konfiguracja 

pixel shadera wykonywana jest przez obiekt klasy CPrimaryShader. 

Ostatnim etapem potoku jest nieprogramowalny Output Merger (OM). Jego 

działanie polega na scalaniu generowanych przez PS pikseli, w celu generacji 

finalnego obrazu, który zostanie wyświetlony na monitorze. Procesowi temu 

towarzyszy kilka dodatkowych operacji, obejmujących testy głębi i widoczności.  

W Landform, za konfigurację tego etapu odpowiada obiekt klasy CGraphics. 

 

6 OPRACOWANA METODA PGT 
Celem tego rozdziału jest dokładny opis metody proceduralnej generacji terenu 

opracowanej w ramach pracy. W pierwszej kolejności przedstawiona została ogólna 

koncepcja metody. Następnie omówiono zaimplementowane funkcje do generowania 

i modyfikowania szumu. Kolejne dwie sekcje opisują procesy generacji mapy 

wysokości terenu oraz tekstur detali. W ostatniej części rozdziału zamieszczono 

natomiast szczegóły dotyczące sposobu wyświetlania trójwymiarowego modelu 

wygenerowanego terenu.  

6.1 KONCEPCJA 
Proces opracowywania opisywanej metody PGT przebiegał równocześnie z 

tworzeniem programu demonstracyjnego Landform. Dzięki temu, została ona 

ukształtowana w dużej mierze przez praktyczne zapotrzebowania i problemy, 

napotykane w miarę rozbudowywania aplikacji. Wiele z zaimplementowanych funkcji 

zostało zainspirowanych istniejącymi rozwiązaniami z dziedzin proceduralnej 

generacji terenu oraz przetwarzania obrazu. W efekcie, opracowana metoda stanowi 

połączenie algorytmów i koncepcji, zarówno stworzonych całkowicie samodzielnie, 

jak i w oparciu o różne źródła zewnętrzne.  
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Prace na metodą rozpoczęły się od starannego przeglądu dziedziny problemu, 

analizy istniejących rozwiązań i wyłonienia idei oraz algorytmów, które mogłyby być 

przydatne w realizacji przyjętych założeń projektowych. Następnie miała miejsce 

samodzielna implementacja tych rozwiązań w postaci funkcji narzędziowych, które 

stanowią podstawę działania całej metody. Dysponując tymi wysoce sparametryzowa-

nymi funkcjami elementarnymi, można było rozpocząć kształtowanie wyglądu terenu. 

Proces ten był długotrwały i polegał na eksperymentowaniu z doborem funkcji 

narzędziowych i odpowiednich wartości ich licznych parametrów wejściowych.  

W trakcie tych eksperymentów powstawały i upadały nowe pomysły na 

realizację procesu generacji terenu, implementowane były nowe funkcje, a te już 

istniejące były wielokrotnie modyfikowane lub wręcz usuwane z kodu aplikacji. Na 

skutek tych działań, wykrystalizowały się w końcu opisane poniżej koncepcje pędzli, 

malowania, recyklingu szumu i totalnej generacji, które stanowią istotę opracowanej 

metody PGT. Powstały one w efekcie dążenia do zapewnienia jak najlepszego wyglądu 

terenu, przy zachowaniu krótkiego czasu generacji oraz dobrej wydajności działania. 

W poniższych akapitach zamieszczono krótką charakterystykę głównych koncepcji 

opracowanej metody. Szczegółowe omówienie tych idei można znaleźć w dalszych 

częściach rozdziału. 

Teren fraktalny. U podstaw opracowanej metody leży generacja fraktalnego 

szumu, który stanowi bazę dla dwuwymiarowej mapy wysokości terenu. Finalny, 

trójwymiarowy model terenu zostaje uzyskany na podstawie mapy wysokości, dzięki 

zastosowaniu metody mapowania przemieszczeń.   

Totalna generacja. Metoda nie korzysta z żadnych zewnętrznych materiałów 

graficznych; wczytywane są jedynie pliki tekstowe ustawień i kod shaderów. 

Wszystkie mapy i tekstury generowane są od podstaw, w trakcie działania aplikacji 

demonstracyjnej, a kolorowanie modelu wykonywane jest w sposób algorytmiczny. W 

efekcie, każdy wygenerowany teren jest niepowtarzalny.  

Funkcje narzędziowe. Generacja map terenu polega na wywoływaniu 

specjalnie przygotowanych funkcji elementarnych, reprezentujących dostępne 

narzędzia procesu generacji. Funkcje te występują w dwóch odmianach: generującej i 

modyfikującej. Poprzez odpowiedni dobór stosowanych funkcji narzędziowych i ich 

parametrów, można uzyskać wiele różnych form ukształtowania powierzchni terenu. 
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Pędzle. Mianem pędzli (od ang. brush) określono niewielkie, szczegółowe 

mapy wysokości, które służą do przedstawiania detali terenu. Rozmiar tych map jest 

znacznie mniejszy od rozmiaru głównej mapy wysokości, w celu zwiększenia 

wydajności ich generowania. Pędzle generowane są za pomocą funkcji narzędziowych 

oraz poprzez recykling.  

Malowanie. Pędzle wykorzystywane są do malowania detali terenu. Proces 

ten polega na algorytmicznym wyznaczaniu obszarów mapy wysokości, które mają 

być pomalowane danym pędzlem, a następnie nałożeniu w tych miejscach wartości 

odczytanych z mapy pędzla.  

Recykling szumu. W celu zaoszczędzenia wydajności, niektóre pędzle 

zbudowane są z fragmentów innych pędzli. Dzięki temu nie trzeba przy ich tworzeniu 

korzystać z kosztownych funkcji narzędziowych.  

Parametryzacja. Funkcje narzędziowe i korzystające z nich algorytmy 

generacji terenu są wysoce sparametryzowane, umożliwiając uzyskiwanie za ich 

pomocą szerokiej gamy różnorodnych efektów. W miarę potrzeb, wartości tych 

parametrów mogą być wczytywane z plików ustawień, w celu zwiększenia poziomu 

kontroli użytkownika nad procesem generacji. 

Dzięki połączeniu sprawdzonych rozwiązań, takich jak szum fraktalny,  

z własnymi koncepcjami, w postaci pędzli, malowania terenu i recyklingu szumu, 

opracowana metoda PGT charakteryzuje się dużą szybkością generowania nowych 

terenów, ich naturalnym wyglądem oraz dobrą wydajnością wyświetlania obrazu. 

Zastosowanie pędzli umożliwiło również rozwiązanie wspomnianego wcześniej 

problemu homogeniczności szumu i zapewniło wysoki poziom szczegółowości terenu. 

Jego naturalny wygląd jest także efektem starannego doboru funkcji narzędziowych 

oraz wartości ich argumentów. W porównaniu do innych metod fraktalnych, znaczna 

parametryzacja użytych funkcji skutkuje ponadto wysokim stopniem kontroli nad 

ukształtowaniem terenu. Kolejnym atutem opracowanej metody jest dobra wydajność 

działania, osiągnięta dzięki zastosowaniu wykorzystującego teselację dynamicznego 

skalowania szczegółowości geometrii oraz tekstur. Następne sekcje niniejszego 

rozdziału zawierają dokładne opisy wszystkich elementów opracowanej metody. 
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6.2 FUNKCJE NARZĘDZIOWE 
U podstaw opracowanej metody generacji terenu leży idea funkcji 

narzędziowych. Funkcje te pełnią rolę elementarnych operatorów, z których można 

budować bardziej skomplikowane algorytmy generacji terenu. Stanowią one zatem 

rodzaj narzędzi udostępnionych programiście w celu ułatwienia implementacji 

bardziej złożonych elementów metody.  

Można wyróżnić dwa rodzaje funkcji narzędziowych: generujące i modyfikujące. 

Różnią się one charakterem operacji wykonywanych na mapach wysokości. Ich 

wspólną cechą jest natomiast znaczny stopień parametryzacji, zwiększający 

różnorodność możliwych do uzyskania za ich pomocą rezultatów i dający w efekcie 

dużą elastyczność przy projektowaniu korzystających z nich algorytmów wyższego 

poziomu.  

6.2.1 Funkcje generujące 

Pierwszym typem funkcji narzędziowych są funkcje generujące. Jak wskazuje 

ich nazwa, funkcje te służą do generacji elementów mapy wysokości. Na potrzeby 

omawianej metody PGT, opracowano dwie funkcje generujące: jedną implementującą 

algorytm diamond-square i drugą, służącą do tworzenia gradientowego diagramu 

Voronoi. 

6.2.1.1 DiamondSquare 

Funkcja narzędziowa DiamondSquare służy do generacji dwuwymiarowej, 

dynamicznej tablicy liczb rzeczywistych, zawierającej szum fraktalny. Jej działanie 

bazuje na algorytmie diamond-square (DS), opracowanym przez Millera i 

opisywanym między innymi przez Musgrave’a [3] oraz Olsena [14]. 

Algorytm DS jest rozwinięciem koncepcji generacji pseudolosowego szumu 

fraktalnego poprzez rekursywne podziały i uśrednianie. W przypadku, gdy celem jest 

wygenerowanie dwuwymiarowej tekstury wypełnionej szumem, działanie algorytmu 

rozpoczyna się od wylosowania czterech wartości początkowych dla komórek 

znajdujących się w narożnikach tekstury. Następnie rozpoczyna się naprzemienne 

wykonywanie tzw. kroków kwadratu (square step) oraz kroków diamentu (diamond 

step), aż do nadania wartości wszystkim komórkom (tekselom).  
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Krok kwadratu polega na wyznaczeniu wartości komórek znajdujących się w 

środkach ciężkości kwadratów utworzonych przez komórki posiadające już wartości. 

Nowa wartość zostaje obliczona przez uśrednienie wartości czterech komórek 

stanowiących wierzchołki kwadratu i dodanie wartości losowej z pewnego przedziału. 

W kroku diamentu wyznaczane są wartości komórek znajdujących się w środkach 

diamentów (rombów). W tym przypadku również dokonuje się tego poprzez 

uśrednienie wartości sąsiednich komórek i dodanie zmiennej losowej. Istotną częścią 

tego procesu jest zawężanie zakresu, z którego generowana jest zmienna losowa, 

wykonywane po każdym cyklu DS. W ten sposób uzyskuje się cechy fraktalne 

generowanego szumu. Wydruk 1 zawiera kod odpowiadający za naprzemienne 

wykonywanie kroków kwadratu i diamentu. 

 
Rys. 14: Kolejne kroki algorytmu diamond-square. Od lewej: inicjalizacja, pierwszy krok kwadratu, pierwszy krok 
diamentu, krok kwadratu, krok diamentu. Źródło: Daniel Beard's Programming Blog. 

Korzystając z zaprezentowanego algorytmu, funkcja narzędziowa 

DiamondSquare tworzy dynamiczną, kwadratową macierz szumu, zwracaną  

poprzez podwójny wskaźnik (typ float**). Funkcja przyjmuje szereg argumentów, 

istotnie wpływających na przebieg jej działania i umożliwiających precyzyjne 

dostosowanie wyglądu szumu wynikowego. Dwa pierwsze argumenty ustalają 

rozmiar generowanej tablicy oraz rozdzielczość szumu. Rozdzielczość może być 

zmniejszana, w celu przyspieszenia procesu generacji kosztem jakości lub 

wygenerowania struktur wyglądających bardziej masywnie. 

Wartości liczb zwracanych w tablicy wynikowej zależą od argumentu amplitude, 

za pomocą którego ustala się amplitudę generowanego szumu oraz początkowy 

przedział liczbowy, z którego losowane są składniki losowe, podczas wykonywania 

kroków diamentu i kwadratu. Po każdej parze kroków kwadrat-diament, przedział 

losowania jest zawężany, poprzez przemnażanie aktualnej wartości granicy dolnej i 

górnej przez wartość ustaloną parametrem persistence. Argument roughness, 
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pozwala natomiast na wzmocnienie wariancji szumu, czyli zwiększenie pofałdowania 

wynikowego terenu.   

 
Wydruk 1: Fragment funkcji DiamondSquare generujący wartości tablicy wynikowej. Krok diamentu wykonywany 
jest za pomocą wywołań wydzielonej funkcji pomocniczej Diamond. 

Pozostałe argumenty umożliwiają określenie minimalnej i maksymalnej 

wartości jaką może przyjąć szum oraz sposobu sumowania składnika losowego, który 

może być uśredniany razem w wartościami sumowanych wierzchołków (true) lub 

dodawany po ich uśrednieniu (false). W celu aproksymacji szumu fraktalnego, należy 

użyć wartości false.  

// DS algorithm //////////////////////////////////////////////////////// 
 
 //set maximum and minimum noise values (heights) 
 float h_min = -amplitude; 
 float h_max = amplitude; 
 //init the array corners 
 noise[0][0]  = RandF(h_min, h_max); 
 noise[max_xy][0]  = RandF(h_min, h_max); 
 noise[max_xy][max_xy] = RandF(h_min, h_max); 
 noise[0][max_xy]  = RandF(h_min, h_max); 
 
 //process the array 
 //s - step size 
 float new_value; 
 for(int s = max_xy; s > 1; s /= 2) 
 { 
  //square step 
  for(int x = 0; x < max_xy; x += s) 
  { 
   for(int y = 0; y < max_xy; y += s) 
   { 
    new_value = noise[x][y] + 
      noise[x + s][y] + 
      noise[x + s][y + s] + 
      noise[x][y + s]; 
     
    if(rand_averaging) 

new_value = (new_value + RandF(h_min, h_max) * 
random_strength) / (4.0f + random_strength); 

    else 
new_value = new_value / 4.0f + RandF(h_min, h_max) * 
random_strength; 

 
    noise[x + s/2][y + s/2] = new_value; 
   } 
  } 
  //diamond step 
  for(int x = 0; x < max_xy; x += s) 
  { 
   for(int y = 0; y < max_xy; y += s) 
   { 
    Diamond(x + s/2, y, s/2, noise, max_xy, h_max, h_min); 
    Diamond(x + s, y + s/2, s/2, noise, max_xy, h_max, h_min); 
    Diamond(x + s/2, y + s, s/2, noise, max_xy, h_max, h_min); 
    Diamond(x, y + s/2, s/2, noise, max_xy, h_max, h_min); 
   } 
  } 
  //adjust random range 
  h_min *= persistence; 
  h_max *= persistence; 
 } 
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Duża liczba przyjmowanych argumentów umożliwia dokładne dostosowanie 

generowanego szumu do bieżących potrzeb. Przykładowe rezultaty działania 

omawianej funkcji narzędziowej przedstawia Rysunek 15. 

 
 
Rys. 15: Przykład mapy wysokości zawierającej szum fraktalny (po lewej), wygenerowanej za pomocą funkcji 
DiamondSquare oraz trójwymiarowego modelu terenu (po prawej) otrzymanego na podstawie tej mapy. 

6.2.1.2 Voronoi 

Diagramy Voronoi posiadają wiele cech przydatnych w proceduralnej generacji 

tekstur i są często stosowane do symulacji struktur posiadających budowę 

komórkową. W opracowanej metodzie PGT, diagramy Voronoi są wykorzystane do 

odwzorowywania zgrubnych kształtów gór. 

Za generację diagramów Voronoi odpowiadają funkcje narzędziowe Voronoi 

oraz VoronoiCellVariance. Obie działają w oparciu o algorytm opracowany przez 

Stevena Worley’a [22]. W dużym uproszczeniu, działanie tego algorytmu polega na 

wylosowaniu ustalonej liczby punktów kontrolnych (feature points) na powierzchni 

tekstury, a następnie nadania każdemu tekselowi jasności proporcjonalnej do jego 

odległości od najbliższego punktu kontrolnego. Jasność można obliczać również na 

podstawie sumy odległości od ustalonej liczby najbliższych punktów kontrolnych 

(pierwszego, drugiego, trzeciego, itd.).  

Funkcja narzędziowa Voronoi umożliwia obliczanie wartości tekseli na 

podstawie sumy maksymalnie dwóch odległości. Efektem jej działania jest 

dwuwymiarowa macierz wartości rzeczywistych. Podobnie jak w przypadku funkcji 

DiamondSquare, możliwe jest dowolne określenie rozmiaru macierzy wynikowej oraz 

jej rozdzielczości. W tym przypadku jednak, modyfikacja rozdzielczości nie polega na 

próbkowaniu szumu ze zmniejszoną częstotliwością i interpolacji, ale na ustalaniu 



60 
 

liczby komórek diagramu. Im więcej komórek będzie miał diagram, tym więcej 

wzniesień wygeneruje funkcja, co jest analogiczne do większej częstotliwości szumu. 

Wyznaczane podczas działania algorytmu odległości tekseli od punktów 

kontrolnych są normalizowane do zakresu <0; 1>. Wysokość generowanych przez 

funkcję gór zależy od argumentów factor0 i factor1, które określają wartość 

współczynników, przez które przemnażane są uzyskane wartości odległości. Oprócz 

tego, dostępne są argumenty umożliwiające ustalenie górnej i dolnej granicy wartości 

wynikowych, jako również określenie stałej dodawanej do wartości każdego teksela.  

Wydruk 2: Kluczowy fragment funkcji Voronoi, w którym generowane są wartości tekseli.  

Funkcja narzędziowa VoronoiCellVariance jest rozbudowaną wersją funkcji 

Voronoi. Dla każdej komórki diagramu, wprowadza ona dodatkowy losowy czynnik 

sklaujący, przez który przemnażane są wartości tekseli, dla których najbliższy punkt 

kontrolny leży w danej komórce. Zabieg ten powoduje znaczne zwiększenie różnic 

między wysokościami generowanych gór. Możliwe jest również losowe wyzerowanie 

wysokości niektórych wzniesień, aby uzyskać w terenie dodatkowe płaskie obszary. 

Kontrolę nad wartością czynnika losowego umożliwiają dwa dodatkowe argumenty 

funkcji, które określają przedział liczbowy, z którego będzie losowana wartość tego 

czynnika dla każdej z komórek diagramu.  

//create the Voronoi diagram image 
for(int x = 0; x < array_size; ++x) 
 for(int y = 0; y < array_size; ++y) 
 { 
  cx = x / cell_size + 1; 
  cy = y / cell_size + 1; 
  shortest_dist = dist_max; 
  //check distances to control points in neighbour cells 
  for(int ox = -1; ox < 2; ++ox) 
   for(int oy = -1; oy < 2; ++oy) 
   { 
    ocx = cx + ox; 
    ocy = cy + oy; 
    if(IsInRange(ocx, ocy, max_cxy, max_cxy)) 
    { 

current_dist = Dist(x + cell_size, y + cell_size, 
int(cell_array[ocx][ocy].x), int(cell_array[ocx][ocy].y))  
/ dist_max; 

       
     if(current_dist < shortest_dist) 
     { 
      shortest_dist = current_dist; 
      scx = ocx; 
      scy = ocy; 
     } 
    } 
   } 
  voronoi[x][y] = cell_array[scx][scy].z; 
 } 
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Rysunek 16 demonstruje efekty działania obu wariantów funkcji Voronoi, 

uzyskanych dla tych samych wartości wspólnych parametrów wejściowych. Dla 

VoronoiCellVariance, przedział losowania czynnika losowego został ustalony na  

<0; 1>, z krokiem 0.5, co oznacza, że wysokość każdego wzniesienia może pozostać 

bez zmian, zostać zmniejszona o połowę lub całkowicie wyzerowana.  

 

 
 
Rys. 16: Efekty działania funkcji Voronoi (górny rząd) oraz VoronoiCellVariance (na dole). 

 

6.2.2 Funkcje modyfikujące 

Funkcje modyfikujące stanowią drugi typ funkcji narzędziowych. Służą one do 

modyfikowania tablic wygenerowanych za pomocą funkcji generujących, w celu 

nadania tworzonym na podstawie tych tablic mapom wysokości naturalnego i 

różnorodnego wyglądu. 
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6.2.2.1 Erode 

Erode jest modyfikującą funkcją narzędziową, która implementuje prosty filtr 

erozyjny, oparty na opracowanym przez Olsena algorytmach erozji termicznej oraz 

usprawnionej erozji hydraulicznej [14]. Działanie funkcji polega na przeglądaniu 

zadanej tablicy reprezentującej mapę wysokości i modyfikowaniu wartości komórek 

na podstawie analizy wartości sąsiadów. W celu zaoszczędzenia wydajności, 

zastosowany został model sąsiedztwa von Neumanna (każda komórka może mieć 

maksymalnie czterech sąsiadów).  

Wydruk 3: Fragment funkcji Erode, ilustrujący zasadę jej działania. 

for(int i = 0; i < iterations; ++i) 
 for(int x = 0; x < source.GetWidth(); ++x) 
  for(int y = 0; y < source.GetHeight(); ++y) 
  { 
   diff_max = 0; tx = x; ty = y; ox = x - 1; oy = y - 1; 
 
   if(IsInRange(ox, oy, max_x, max_y)) 
    if(source[x][y] - source[ox][oy] > diff_max) 
    { 
     diff_max = source[x][y] - source[ox][oy]; 
     tx = ox; 
     ty = oy; 
    } 

ox = x + 1; 
   oy = y - 1; 
   if(IsInRange(ox, oy, max_x, max_y)) 
    if(source[x][y] - source[ox][oy] > diff_max) 
    { 
     diff_max = source[x][y] - source[ox][oy]; 
     tx = ox; 
     ty = oy; 
    } 
   ox = x - 1; 
   oy = y + 1; 
   if(IsInRange(ox, oy, max_x, max_y)) 
    if(source[x][y] - source[ox][oy] > diff_max) 
    { 
     diff_max = source[x][y] - source[ox][oy]; 
     tx = ox; 
     ty = oy; 
    } 
   ox = x + 1; 
   oy = y + 1; 
   if(IsInRange(ox, oy, max_x, max_y)) 
    if(source[x][y] - source[ox][oy] > diff_max) 
    { 
     diff_max = source[x][y] - source[ox][oy]; 
     tx = ox; 
     ty = oy; 
    } 
 
   if( ((thermal) && (diff_max >= threshold))  
    ||  
    ((!thermal) && (diff_max <= threshold)) ) 
   { 
    diff_max /= 2.0f; 
    source[x][y] -= diff_max; 
    source[tx][ty] += diff_max; 
   } 
  } 
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Wartość każdej komórki przetwarzanej macierzy jest tożsama z wysokością 

odpowiadającego jej punktu terenu. Zależnie od wartości logicznej argumentu 

thermal, funkcja Erode przeprowadza erozję termiczną (true) lub hydrauliczną 

(false). Dla obu przypadków, również za pomocą odpowiedniego argumentu funkcji, 

ustalana jest pewna wysokość progowa. Następnie rozpoczyna się przeglądanie 

komórek macierzy wejściowej. Dla każdej komórki obliczane są różnice wysokości 

między tą komórką a jej sąsiadami. Sąsiad, dla którego ta różnica ma maksymalną 

wartość oznaczany jest jako źródło. W przypadku erozji termicznej, jeżeli 

maksymalna wartość różnicy jest większa bądź równa wartości progu, to wysokość 

komórki aktualnej zostaje zmniejszona o połowę tej różnicy, a wysokość źródła 

powiększona o tę samą wartość. Dla erozji hydraulicznej, warunek zostaje zmieniony 

na mniejszy bądź równy.  

 Uzyskanie widocznego efektu w 

terenie wynikowym wymaga dobrania 

odpowiedniej wartości progu oraz wykonania 

od kilku do kilkudziesięciu iteracji 

algorytmu. Erozja termiczna powoduje 

ogólne złagodzenie stromych zboczy. Erozja 

hydrauliczna sprawia, że strome zbocza 

jeszcze bardziej zwiększają swoją stromiznę, 

a łagodne obszary ulegają spłaszczeniu. 

Efekty te mogą być przydatne przy 

odwzorowywaniu niektórych form terenu, 

ale wysoki koszt obliczeniowy wielokrotnych 

iteracji spowodował, że w programie 

demonstracyjnym funkcja Erode jest 

stosowana rzadko.  

 

 

 
Rys. 17: Działanie funkcji Erode. Od góry: przykładowy teren; 
teren wygenerowany według identycznych parametrów, ale z 
zastosowaniem silnej erozji termicznej; podobny teren z silną 
erozją hydrauliczną. 
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6.2.2.2 Perturb 

Następna modyfikująca funkcja narzędziowa – Perturb, służy do wprowadzania 

do map wysokości losowych zniekształceń, nazywanych turbulencjami. Jest to zabieg 

mający na celu przede wszystkim pozbycie się nienaturalnych cech terenu, takich jak 

proste krawędzie, wprowadzanych przez diagram Voronoi.  

Implementacja funkcji Perturb jest oparta na algorytmie Random Placement 

Patterns, opisanym w [1]. Jej działanie rozpoczyna się od wygenerowaniu szumu o 

amplitudzie i rozdzielczości zdefiniowanej w parametrach wejściowych. Do tego celu 

może zostać wykorzystana zarówno funkcja DiamondSquare, jak i Voronoi – wyboru 

dokonuje się także poprzez podanie odpowiedniego argumentu. Następnie tworzona 

jest tymczasowa kopia przetwarzanej tekstury wejściowej.  

Nie jest to jednak kopia dokładna. Dla każdego kopiowanego teksela, 

odczytywana jest odpowiadająca jego współrzędnym wartość wygenerowanego 

szumu. Wartość ta używana jest do zmodyfikowania współrzędnych kopiowania. W 

efekcie, dla niektórych tekseli tekstury wejściowej odczytywana jest „niewłaściwa” 

wartość wysokości/jasności, która zostaje zapisana w teksturze-kopii.  

Ostatnim etapem algorytmu jest nadpisanie tablicy wejściowej wartościami z jej 

niedokładnej kopii. Skutkiem tego procesu jest pojawienie się turbulencji, których 

rozmiar i częstotliwość zależy od zadanych parametrów wejściowych funkcji.  

 

 

Rys. 18: Działanie funkcji modyfikującej Perturb. Po lewej: teren wygenerowany na bazie diagramu Voronoi. Po 
prawej: podobny teren, przetworzony przez funkcję Perturb. 
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6.2.2.3 Gauss / Average 

Kolejne dwie funkcje modyfikujące są bardzo do siebie podobne. Obie 

implementują proste filtry wygładzające obraz, znane z metod przetwarzania obrazu. 

Przy tworzeniu map wysokości, funkcje te służą do odwzorowywania łagodnego 

terenu, takiego jak wydmy.  

Filtr Gaussa jest jednym z najpowszechniej znanych filtrów wygładzających. 

Jego działanie polega na przeglądaniu obrazu (tekstury) i nadawaniu każdemu 

pikselowi jasności równej średniej ważonej z jasności pikseli znajdujących się w 

obszarze sąsiedztwa Moora (8 sąsiadów) aktualnego piksela. Funkcja modyfikująca 

Gauss działa dokładnie w ten sam sposób, umożliwiając dodatkowo określenie liczby 

iteracji algorytmu. Funkcja Average jest tańszą obliczeniowo wersją filtra 

wygładzającego, w której zastosowano sąsiedztwo Von Neumanna oraz średnią 

arytmetyczną. 

 

Rys. 19: Przykładowy teren wygenerowany na bazie szumu fraktalnego (po lewej) oraz podobny teren po 200 
iteracjach funkcji Gauss. 

6.2.2.4 Waves 

Waves to ostatnia funkcja narzędziowa. Jest ona niezwykle prosta i służy do 

jednego celu: tworzenia efektu sinusoidalnych fal. Jej działanie polega na 

przeglądaniu zadanej tablicy i przemnażaniu jej wartości przez wartość funkcji sinus 

dla (nieznacznie przetworzonych) współrzędnych danej komórki. Możliwe jest 

określenie amplitudy oraz okresu fal poprzez argumenty funkcji.  

Mimo swojej prostoty, funkcja Waves pełni istotną rolę w kształtowaniu 

finalnego wyglądu terenu. 
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Rys. 20: Demonstracja działania funkcji Waves. Po lewej: przykładowy teren fraktalny. Po prawej: podobny teren 
po przetworzeniu przez funkcję Waves. 

6.3 GENERACJA MAPY WYSOKOŚCI 
Dysponując opisanymi w poprzedniej sekcji funkcjami narzędziowymi, można 

wreszcie przystąpić do generacji mapy wysokości terenu. Proces ten realizowany jest 

przez cztery funkcje, będące podobnie jak omówione funkcje narzędziowe, metodami 

klasy CMap. Przebieg generacji mapy wysokości obrazuje Rysunek 21. 

Rys. 21: Schemat generacji głównej mapy wysokości terenu.  
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Widoczne na schemacie prostokąty symbolizują funkcje biorące udział w 

procesie generacji mapy wysokości terenu. Znajdujące się po lewej jasnoszare 

prostokąty reprezentują funkcje narzędziowe. Są one wykorzystywane przez funkcje 

GenerateTerrain (kolor pomarańczowy) oraz GenerateTerrainBrush (niebieski).  

GenerateTerrain odpowiada za generację fundamentów terenu w postaci 

dwóch tablic szumu: mountain i moutain_rock. Obie te tablice mają rozmiary równe 

rozmiarom docelowej mapy wysokości i razem stanowią bazę, na podstawie której ta 

mapa powstanie. Najpierw, przy pomocy funkcji narzędziowej VoronoiCellVariance,  

generowana jest tablica mountain, która zgodnie ze swoją nazwą reprezentuje góry. 

W celu usunięcia nienaturalnych prostych krawędzi diagramu Voronoi, zastosowana 

jest następnie funkcja Perturb. Ostatnim etapem działania omawianej funkcji 

GenerateTerrain jest wygenerowanie tablicy moutain_rock, która reprezentuje 

skalistą powierzchnię gór. W tym celu zostaje użyta funkcja narzędziowa 

DiamondSquare. 

Rys. 22: Teren bazowy składający się z sumy szumu fraktalnego i diagramu Voronoi. 

Rysunek 22 przedstawia teren uzyskany na podstawie mapy wysokości 

otrzymanej z sumy tablic mountain oraz mountain_rock, wygenerowanych w funkcji 

GenerateTerrain. Zniekształcony diagram Voronoi (mountain) tworzy nisko-

częstotliwościowy zarys głównych form terenu oraz symuluje widoczne na obrazku 

ostre granie i wąskie przełęcze. Połączony z nim szum fraktalny (mountain_rock) 

nadaje całości detale średniego poziomu częstotliwości, w postaci nierównej, skalistej 

powierzchni. 
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Drugą ważną funkcją biorącą udział w procesie generacji głównej mapy 

wysokości jest CreateTerrainBrush, której zadaniem jest tworzenie tablic 

reprezentujących pędzle terenu. Jak wspominano już wcześniej, pędzle to niewielkie 

mapy wysokości, służące do odwzorowywania szczegółów terenu.  

Istnieją dwa rodzaje pędzli: pędzle terenu oraz pędzle detali. Pędzle terenu są 

sumowane z główną mapą wysokości podczas procesu jej tworzenia i stają się 

wysokoczęstotliwościowymi szczegółami geometrii terenu. Pędzle detali natomiast są 

wysyłane do potoku graficznego jako oddzielne tekstury i biorą udział w procesie 

symulacji oświetlenia. Więcej informacji na temat pędzli detali znajduje się w dalszej 

części tego rozdziału. 

Omawiana funkcja CreateTerrainBrushes, zgodnie ze swoją nazwą, generuje 

pierwszy rodzaj pędzli, czyli pędzle terenu. Jest ona wywoływana raz dla każdego typu 

pędzla terenu i korzystając z odpowiednich funkcji narzędziowych i parametrów, 

dokonuje generacji tablicy reprezentującej teksturę danego pędzla. Wszystkie 

wywołania CreateTerrainBrushes mają miejsce w innej funkcji, nazwanej 

GenerateBrushes, która odpowiada za stworzenie tablic pędzli obu typów. Opis 

tworzenia pędzli detali znajduje się w kolejnych sekcjach. Dla procesu generacji 

głównej mapy terenu istotne jest, że te dwie funkcje: CreateTerrainBrush oraz 

GenerateBrushes, razem przygotowują wszystkie potrzebne tablice pędzli terenu. 

Poniżej zaprezentowano wygląd generowanych przez nie pędzli.  

  

Rys. 23: Przykładowe pędzle terenu wszystkich typów. 
Górny rząd, od lewej: rock, dirt, salt. Na dole, od lewej: 
dunes,sand.  
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Wydruk 4: Fragment funkcji CreateTerrainBrush, ilustrujący sposób tworzenia pędzli terenu na przykładzie pędzla 
sand. 

 

 
Wydruk 5: Fragment funkcji GenerateGlobalMap, ukazujący część procesu malowania terenu. 

for(int x = 0; x < global_w; ++x) 
 for(int y = 0; y < global_h; ++y) 
 { 

//combine the mountain and rock heightmaps to create complete mountainous terrain 
terrain[x][y] = (mountain[x][y] + mountain_rock[x][y]) * steepness_adjust  
+ height_adjust; 

  material[x][y] = float(MOUNTAIN); 
 
float ratio = 0.5f; 
 
if(terrain[x][y] < ranges.mountain_border) 

   { 
    terrain[x][y] = -terrain[x][y]; 
    material[x][y] = float(ROCK); 
    if(terrain[x][y] > ranges.sand2_max) 
    { 
     terrain[x][y] -= ranges.sand2_max;  
     ratio = terrain[x][y] / ranges.interpolation_s2s; 

terrain[x][y] = InterpL(salt[x % terrain_brush_size][y % 
terrain_brush_size], sand[x % terrain_brush_size][y % 
terrain_brush_size], ratio); 
material[x][y] = InterpL(float(SALT), float(SAND1),  
ratio / 1.7f); 

    } 
    else if(terrain[x][y] > ranges.dune_max) 
    { 
     terrain[x][y] -= ranges.dune_max;  
     ratio = terrain[x][y] / ranges.interpolation_ds2; 

terrain[x][y] = InterpL(sand[x % terrain_brush_size][y % 
terrain_brush_size], dune[x % terrain_brush_size][y % 
terrain_brush_size], ratio); 

     material[x][y] = InterpL(float(SAND1), float(DUNE), ratio); 
    } 
    else if(terrain[x][y] > ranges.sand1_max) 
    { 
     terrain[x][y] -= ranges.sand1_max;  
     ratio = terrain[x][y] / ranges.interpolation_s1d; 
     terrain[x][y] = InterpL(dune[x % terrain_brush_size][y %  
     terrain_brush_size], sand[x % terrain_brush_size][y %  
                                        terrain_brush_size], ratio); 
     material[x][y] = InterpL(float(DUNE), float(SAND1), ratio); 
    } 

else if(terrain[x][y] > ranges.dirt_max) 
    { 
     terrain[x][y] -= ranges.dirt_max;  
     ratio = terrain[x][y] / ranges.interpolation_ds1; 

terrain[x][y] = InterpL(sand[x % terrain_brush_size][y %  
terrain_brush_size], dirt[x % terrain_brush_size][y % 
terrain_brush_size], ratio); 

     material[x][y] = float(SAND1); 
    } 
(...) 

case SAND1: 
 { 

aux_brush = CFArray(DiamondSquare(aux_brush.GetWidth(), 1, 3.0f, 5.0f, -3.0f, 3.0f, 
1.0f, true), aux_brush.GetWidth()); 

  for(int x = 0; x < aux_brush.GetWidth(); ++x) 
   for(int y = 0; y < aux_brush.GetWidth(); ++y) 
    aux_brush[x][y] = abs(aux_brush[x][y]); 
  Waves(aux_brush, 20.0f, 8); 
  Gauss(aux_brush, 1.2f, 2); 
  Perturb(aux_brush, 0.005f, 0.008f, 8, true); 
  Perturb(aux_brush, 0.03f, 0.02f, 64, true); 
 } 
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Ostatnią fazą procesu generacji głównej mapy wysokości jest wywołanie funkcji 

CreateGlobalMap. Do poprawnego wykonania, potrzebuje ona produktów 

wszystkich wcześniej omawianych funkcji, czyli: tablic mountain i mountain_rock 

zawierających szum bazowy oraz tablic pędzli terenu. Zasoby te zostaną teraz 

połączone w celu uzyskania głównej mapy wysokości. 

 Pierwszym etapem działania CreateGlobalMap jest stworzenie tablicy 

reprezentującej główną mapę wysokości, nazwaną terrain. Dla każdej z jej komórek 

wykonywany jest (przedstawiony w uproszczeniu) następujący proces. Najpierw 

obliczana jest wysokość terenu bazowego dla aktualnej komórki, poprzez zsumowanie 

wartości odczytanych z tablic mountain i mountain_rock. Jeżeli wartość ta jest 

większa niż ustalony próg, to zostaje ona przypisana aktualnej komórce. Komórka ta 

zawiera zatem skalisty teren górski. 

Jeżeli jednak wartość wspomnianej sumy jest mniejsza niż próg, komórka 

zostaje pomalowana odpowiednim pędzlem. Malowanie polega na nadawaniu 

komórce wartości odczytanej z odpowiedniego pędzla terenu. Ze względu na fakt, że 

mapy pędzli są znacznie mniejsze od rozmiaru głównej mapy, ich nakładanie odbywa 

się z wykorzystaniem kafelkowania. Koncepcję tę obrazuje Rysunek 24, na którym 

widać teren uzyskany na podstawie mapy o rozmiarze 1024 na 1024 komórek, 

całkowicie zamalowanej pędzlem terenu typu rock, którego rozmiar wynosi  

256 na 256 komórek. 

 

Rys. 24: Demonstracja koncepcji 
malowania. 
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Podczas procesu malowania, wybór pędzla terenu dokonywany jest na 

podstawie obliczonej wcześniej sumy wysokości z tablic mountains i mountain_rock. 

Wartość ta nie decyduje jednak w tym przypadku o wysokości komórki, ale o jej 

rodzaju terenu, nazywanego materiałem. Materiał jest istotnym parametrem 

opisującym komórki terenu. Jest on nadawany podczas procesu malowania i decyduje 

o wyborze pędzla terenu. Materiał pełni też ważną rolę podczas wyświetlania terenu w 

potoku graficznym. Komórki, które nie weszły do procesu malowania, mają 

automatycznie przypisaną wartość materiału MOUNTAIN. Jak już wspomniano, 

materiał pozostałych komórek ustalany jest na podstawie odpowiadającej wartości 

wysokości terenu bazowego.  

Po zakończeniu malowania i ustalania materiału komórek, tablica terrain jest 

gotowa. Teraz, omawiana funkcja CreateGlobalMap musi stworzyć na jej podstawie 

teksturę mapy wysokości. Czynność ta wymaga kilku wywołań funkcji środowiska 

Direct3D 11. Po ich wykonaniu, proces generacji głównej mapy wysokości jest 

zakończony. Jest ona gotowa do wysyłki do potoku graficznego w postaci zasobu 

tekstury, gdzie zostanie użyta do wyświetlenia trójwymiarowego modelu terenu. 

 

Rys. 25: Teren uzyskany na podstawie głównej mapy wysokości. 
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6.4 GENERACJA DETALI 
Opisana w poprzedniej sekcji metoda generacji mapy wysokości, umożliwia 

uzyskanie interesujących terenów o średnim poziomie szczegółowości. Z dużego 

oddalenia, jak na przykłada na Rysunku 25, wygląd takiego terenu można uznać za 

wystarczająco dobry. Niestety, przybliżenie obrazu łatwo ukazuje niedostateczny 

poziom szczegółowości, jak widać na Rysunku 26. 

 
Rys. 26: Przykładowy teren uzyskany na bazie głównej mapy wysokości, widziany ze znacznym przybliżeniem. 

Zwiększenie szczegółowości terenu można uzyskać na przykład poprzez 

wygenerowanie większej mapy wysokości dla modelu o niezmienionym rozmiarze. W 

ten sposób rozdzielczość geometrii zostałaby zwiększona. Wysoki koszt generowania 

szumu bazowego, w postaci tablic mountain i mountain_rock, sprawia jednak, że jest 

to rozwiązanie niepraktyczne. 

Zastosowano zatem inne podejście, oparte na koncepcji pędzli. Polega ono na 

tworzeniu drugiego rodzaju pędzli, nazwanych pędzlami detali. Ich tekstury 

generowane są przez funkcję CreateDetailBrushes, która wywoływana jest podczas 

procesu generacji terenu, w omawianej wcześniej funkcji GenerateBrushes. Przebieg 

tego procesu ilustruje schemat na Rysunku 27, gdzie kolorem żółtym oznaczono 

elementy związane z generacją detali. 

Przy tworzeniu pędzli detali została zastosowana wspomniana wcześniej idea 

recyklingu szumu. Polega ona na generowaniu tablic nie za pomocą funkcji 

narzędziowych, ale przy wykorzystaniu już istniejących tekstur. Pędzle detali powstają 

poprzez kopiowanie i łączenie istniejących tekstur pędzli terenu, co jest procesem o 

wiele tańszym obliczeniowo, w porównaniu do generacji zupełnie nowego szumu. 
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Rys. 27: Schemat generacji map terenu z zaznaczonym kolorem żółtym procesem generacji pędzli detali. 

Kolejną różnicą między pędzlami terenu a pędzlami detali, jest sposób ich 

wykorzystania. W omówionym w poprzedniej sekcji procesie generacji głównej mapy 

wysokości, pędzle terenu (kolor niebieski na schemacie) są trwale nakładane na tę 

mapę poprzez malowanie. W efekcie, stają się one reprezentacją geometrii terenu, 

podobnie jak szum bazowy.  

Pędzle detali natomiast (kolor żółty) wysyłane są do potoku graficznego w 

oddzielnej teksturze, tworzonej przez funkcję CreateDetailBrushes. Każdy z czterech 

kanałów RGBA tej tekstury przechowuje dane innego pędzla detali. Po odczytaniu  

w potoku, pędzle detali biorą udział w generacji wektorów normalnych na potrzeby 

symulacji oświetlenia. Dzięki temu, cieniowanie terenu ukazuje zawarte w tych 

pędzlach wysokoczęstotliwościowe szczegóły ukształtowania, której jednak nigdy nie 

stają się elementami rzeczywistej geometrii. Takie podejście prowadzi do widocznej 

poprawy jakości obrazu, przy niewielkim koszcie obliczeniowym. Więcej informacji 
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na temat sposobu wykorzystania pędzli detali zamieszczono w następnej sekcji. 

Efekty ich zastosowania ilustruje Rysunek 28. 

 
Rys. 28: Teren uzyskany z zastosowaniem pędzli detali. 

Istnieje jeszcze jeden rodzaj szczegółów generowanych dla polepszenia jakości 

terenu. Stanowi go tekstura klifów. Jest to jednowymiarowa tekstura (wektor), 

zawierająca losowe wartości barw, wykorzystywanych przez potok graficzny do 

kolorowania warstw osadowych skalistego terenu. Tekstura klifów generowana jest 

przez funkcję CreateColorVector za pomocą prostego algorytmu, który dokonuje 

losowej interpolacji pomiędzy dwoma ustalonymi kolorami granicznymi.  

6.5 WYŚWIETLANIE TERENU 
Opisane w poprzednich sekcjach procesy generacji, kończą się utworzeniem 

trzech tekstur: mapy wysokości terenu, tekstury zawierającej pędzle detali oraz 

tekstury klifów. Tekstury te są przechowywane w formacie zasobów shaderów (typ 

ID3D11ShaderResourceView). W celu uzyskania obrazu wygenerowanego terenu, 

który jest zapisany w tych teksturach, należy je teraz wysłać do potoku graficznego i 

poddać odpowiedniemu przetwarzaniu. 

Zadanie wysłania zasobów do potoku realizuje obiekt klasy CPrimaryShader, 

który w każdej klatce otrzymuje, za pośrednictwem specjalnej struktury, wszystkie 

dane potrzebne do wyświetlenia terenu. W rozdziale 5 przedstawiony został sposób 

konfiguracji potoku graficznego oraz zadania poszczególnych jego etapów. Celem 

bieżącej sekcji jest natomiast szczegółowe omówienie sposobu realizacji zadań 

związanych z tworzeniem obrazu terenu. 
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6.5.1 Skalowanie szczegółowości geometrii 

Pod pojęciem skalowania szczegółowości geometrii rozumiany jest proces 

automatycznego doboru parametrów teselacji, w którego efekcie uzyskuje się zmienny 

poziom szczegółowości geometrii terenu, prowadzący do oszczędniejszego 

wykorzystania mocy obliczeniowej karty graficznej. Funkcję tę pełni hull shader.  

Na wejściu każdego cyklu potoku przetwarzania znajduje się prosty model 

płaszczyzny, wygenerowany przez obiekt CModel. Hull shader otrzymuje na wejściu 

fragmenty geometrii tego modelu. Ponadto, w swoim buforze danych, otrzymuje on 

także aktualizowaną w każdej klatce pozycję kamery na scenie. Na tej podstawie, 

funkcja EdgeDistance hull shadera, oblicza odległość każdej krawędzi 

przetwarzanego fragmentu modelu od kamery. Odległość ta uwzględnia także 

przemieszczania punktów płaszczyzny wykonywane na podstawie mapy wysokości. 

Drugą obliczaną przez hull shader wartością jest stopień pofałdowania terenu 

(roughness). Współczynnik ten jest wyznaczany na podstawie analizy obszaru mapy 

wysokości, odpowiadającego przetwarzanemu fragmentowi geometrii. Obliczana jest 

średnia wysokość w obrębie tego obszaru, a następnie sprawdzane jest odchylenie 

wysokości kilku wybranych próbek od tej średniej. Znormalizowana średnia tych 

odchyleń stanowi ostateczną wartość współczynnika pofałdowania. 

Dysponując wartościami odległości od kamery oraz współczynnika 

pofałdowania, hull shader dobiera na ich podstawie współczynniki teselacji dla 

przetwarzanego fragmentu geometrii. Wartość współczynników teselacji krawędzi 

jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do odległości od kamery. Zatem, im 

większe jest przybliżenie obrazu, tym więcej podziałów krawędzi wykonuje teselator, 

co skutkuje dokładniejszą geometrią.  

Współczynniki teselacji powierzchni fragmentu są natomiast obliczane na 

podstawie wyznaczonego współczynnika pofałdowania oraz odległości fragmentu od 

kamery, obliczonej przez uśrednienie odległości od kamery jego krawędzi. Im bardziej 

nierówna jest powierzchnia danego fragmentu, tym bardziej szczegółowej geometrii 

potrzeba na jej odwzorowanie – zatem konieczny jest wyższy współczynnik teselacji 

powierzchni. Współczynnik ten jest zwiększany także w miarę zbliżania się kamery do 

danego fragmentu modelu. 
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Wydruk 6: Jedna z dwóch głównych funkcji hull shadera, wyznaczająca współczynniki teselacji dla 
przetwarzanego fragmentu geometrii. Zmienne constant.edges to współczynniki teselacji krawędzi, a 
constant.inside – powierzchni tego fragmentu. 

 

// PATCH CONSTANT FUNCTION /////////////////////////// 
 
CONST_OUTPUT PatchConstFunction(InputPatch<HULL_DATA, 4> quad) 
{ 
 CONST_OUTPUT constant; 
 
 float3 displaced_positions[4]; 
 float max_quad_H = 0.0f; 
 float min_quad_H = world_scale * 10.0f; 
 float quad_avg_H = 0.0f; 
 
 //get control point positions after height displacement 
 for(int cp = 3; cp >= 0; --cp) 
 { 
  displaced_positions[cp].xz = quad[cp].position.xz; 
  displaced_positions[cp].y = SampleHeight(height_map, quad[cp].tex); 
 
  if(displaced_positions[cp].y > max_quad_H) 
   max_quad_H = displaced_positions[cp].y; 
  if(displaced_positions[cp].y < min_quad_H) 
   min_quad_H = displaced_positions[cp].y; 
  quad_avg_H += displaced_positions[cp].y; 
 } 
 quad_avg_H /= 4.0f; 
 float quad_H_range = abs(max_quad_H - min_quad_H); 
  
 // ROUGHNESS LOD ///////////////////////////////// 
 //approximate quad roughness by calculating sample  
 //height difference from the quad surface 
 uint samples = 6; 
 float quad_roughness = 0.0f; 
 for(uint x = 0; x < samples; ++x) 
  for(uint z = 0; z < samples; ++z) 
  { 
   float ratio_x = float(x) / samples; 
   float ratio_z = float(z) / samples; 

float local_roughness = abs(quad_avg_H - SampleHeight(height_map,  
lerp(quad[0].tex, quad[2].tex, float2(ratio_x, ratio_z)))); 

    
   if(local_roughness >= 2.5f) 
   quad_roughness += local_roughness; 
  } 
 quad_roughness = quad_roughness / float(samples * samples) / quad_H_range; 
 
 float2 ed1 = EdgeDistance(displaced_positions[0], displaced_positions[1]); 
 float2 ed2 = EdgeDistance(displaced_positions[1], displaced_positions[2]); 
 float2 ed3 = EdgeDistance(displaced_positions[2], displaced_positions[3]); 
 float2 ed0 = EdgeDistance(displaced_positions[3], displaced_positions[0]); 
  
 float quad_dist = 1.0f - (ed1.y + ed2.y + ed3.y + ed0.y) / 4.0f; 
 
 float tess_lo = tess_min + tess_amount; 
 float tess_hi = 64.0f - tess_lo; 
 
 //set tessellaion factors based on LOD calculaions 
 constant.edges[1] = tess_lo + EdgeFactor(ed1.x) * tess_max; 
 constant.edges[2] = tess_lo + EdgeFactor(ed2.x) * tess_max; 
 constant.edges[3] = tess_lo + EdgeFactor(ed3.x) * tess_max; 
 constant.edges[0] = tess_lo + EdgeFactor(ed0.x) * tess_max; 
 
 constant.inside[0] = tess_lo + quad_roughness * quad_dist * tess_max; 
 constant.inside[1] = tess_lo + quad_roughness * quad_dist * tess_max; 
 
 return constant; 
} 
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Po ustaleniu wartości wszystkich współczynników teselacji, proces skalowania 

geometrii jest zakończony, a swoją pracę rozpoczyna teselator. Rysunek 29 ilustruje 

rezultaty działania omówionego systemu automatycznego dostosowywania szczegó-

łowości geometrii. 

 
Rys. 29: Siatka modelu terenu. Różne współczynniki teselacji poszczególnych fragmentów skutkują otrzymaniem 
zmiennego poziomu szczegółowości geometrii.  

 

6.5.2 Mapowanie przemieszczeń 

Mapowanie przemieszczeń to (opisywana już w poprzednich rozdziałach) 

technika tworzenia trójwymiarowych modeli na podstawie map wysokości. W 

opracowanej metodzie, została ona zastosowana na etapie domain shadera. 

Po etapie teselacji, model terenu posiada już dynamicznie uszczegółowioną 

geometrię, ale wciąż ma postać gładkiej płaszczyzny. Aby nadać mu kształt terenu, 

domain shader odczytuje dla każdego przetwarzanego wierzchołka modelu 

odpowiadającą mu wartość z mapy wysokości. Następnie, wykonywane jest 

przesunięcie wierzchołka o odczytaną wartość wysokości, wzdłuż wektora 

prostopadłego do powierzchni płaszczyzny wejściowej. W rezultacie, płaszczyzna 

zostaje przekształcona w trójwymiarowy model terenu. 
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6.5.3 Kolory i oświetlenie 

Ostateczny wygląd nadaje terenowi etap pixel shadera. To tutaj wykonywane są 

operacje nakładania pędzli detali, kolorowania oraz symulacji oświetlenia, które 

sprawiają, że model terenu staje się bardziej realistyczny. 

 Pierwszą operacją wykonywaną przez pixel shader jest kolorowanie. Najpierw,  

z tekstury mapy wysokości odczytywane są (zapisane w kanale G) informacje o 

materiale przetwarzanego piksela. Przypomnijmy, że materiał jest nadawaną podczas 

procesu malowania terenu cechą, która informuje o rodzaju terenu w danym punkcie 

(góry, piasek, wydmy itp.). Pixel shader wykorzystuje odczytaną wartość materiału do 

wybrania barwy piksela spośród kilku zdefiniowanych globalnie kolorów. Dodatkowo, 

dla odpowiednio stromych zboczy skalistego terenu, odczytywany jest kolor z tekstury 

klifów, dobrany zależnie od wysokości danego punktu.  

Samo wybranie koloru nie wystarcza jednak do uzyskania realistycznego 

wyglądu. Konieczne jest jeszcze oświetlenie. W opracowanej metodzie 

wykorzystywany jest prosty model oświetlenia, uwzględniający kierunkowe światło 

rozproszone (diffuse light) oraz światło otoczenia (ambient light). Model ten jest tani 

obliczeniowo i dla celu demonstracji terenu daje wystarczająco dobre efekty.  

Obliczenie jasności światła w danym punkcie wymaga wyznaczenia jego wektora 

normalnego. Zadanie to wykonuje również pixel shader, korzystając w tym celu z 

funkcji Sobel, która implementuje filtr Sobela. Stosowanie tego filtra to znana 

metoda przetwarzania obrazu, służąca do detekcji krawędzi. W opracowanej 

metodzie, filtr Sobela umożliwia wyznaczane kierunkowych gradientów jasności 

tekseli mapy wysokości. Gradienty te służą do przybliżania kąta nachylenia 

powierzchni terenu w danym punkcie i wyznaczania na tej podstawie kierunku 

wektora normalnego.  

6.5.4 Detale 

Ostatnim składnikiem realistycznego wyglądu terenu są wysoko-

częstotliwościowe detale, zawarte w pędzlach detali. Jak już wspominano, szczegóły te 

nie są elementami ukształtowania geometrii terenu, ale efektem specjalnym, 

uzyskanym w pixel shaderze za pomocą odpowiedniej symulacji oświetlenia. 
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Odwzorowywanie szczegółów zawartych w pędzlach detali ma miejsce podczas 

dwóch procesów realizowanych przez pixel shader: kolorowania i obliczania 

wektorów normalnych. Wyznaczanie koloru ma miejsce na podstawie odczytanej 

wartości materiału przetwarzanego piksela. Wartość ta służy także do ustalenia 

wartości innej (oprócz barwy) zmiennej, nazwanej typem detali, decydującej o 

wyborze pędzla detali. W uproszczeniu, każdemu rodzajowi materiału przypisany jest 

globalnie pewien typ detali; przykładowo dla materiału MOUNTAIN (góry) 

przypisany jest pędzel detali typu stone (kamień). 

W trakcie kolorowania piksela zostaje zatem wybrany również jego typ detali. 

Następnie, podczas wyznaczania wektora normalnego, pixel shader wykorzystuje 

wartość tej zmiennej do wyboru odpowiedniej tekstury pędzla detali. Tekstura ta jest 

próbkowana i poddawana działaniu filtra Sobela, tak samo jak tekstura głównej mapy 

wysokości. W efekcie, wyznaczony kierunek wektora normalnego odpowiada nie tylko 

ukształtowaniu mapy wysokości, ale również ukształtowaniu mapy wybranego pędzla. 

Obliczenie jasności światła przy wykorzystaniu tak spreparowanego wektora 

normalnego skutkuje uwidocznieniem dodatkowych szczegółów, dostarczonych przez 

pędzel detali. 

Oprócz zastosowania w charakterze tak zwanej mapy normalnych, pędzle detali 

pełnią także rolę przy skalowaniu poziomu szczegółowości tekstur. Dzięki 

automatycznym mechanizmom interpolacji w układach karty graficznej, rozdzielczość 

próbkowania tekstury pędzli detali zależy od odległości kamery od terenu. W 

rezultacie, wysokoczęstotliwościowe szczegóły pędzli uwidoczniają się tylko przy 

znacznym przybliżeniu, umożliwiając zaoszczędzenie mocy obliczeniowej karty 

graficznej. 

6.6 EFEKT DZIAŁANIA 
Na skutek skoordynowanego działania wszystkich omówionych w tym rozdziale 

funkcji i mechanizmów, obejmujących funkcje narzędziowe, funkcje generacji mapy 

wysokości, pędzle detali oraz różne etapy potoku graficznego, zostaje wyświetlony 

finalny obraz trójwymiarowego terenu proceduralnego. Poniższe obrazy demonstrują 

różnorodność i naturalny wygląd krajobrazów, jakie można uzyskać za pomocą 

zaprezentowanej metody. Wszystkie te tereny uzyskano dla ustawień standardowych. 
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Rys. 30: Galeria terenów. Wszystkie tereny powstały przy domyślnych parametrach generacji. 
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7 ANALIZA METODY 
Celem tego rozdziału jest weryfikacja spełnienia przez opracowaną metodę 

przyjętych wymagań projektowych, które zostały omówione w rozdziale 4. Analiza 

działania metody odbędzie się na podstawie przeglądu postawionych wymagań 

funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, połączonym z oceną zgodności metody z każdym 

z nich, podpartej demonstracją wyników stosownych testów, tam gdzie będzie to 

konieczne.  

7.1 ANALIZA FUNKCJONALNA 
Zgodność metody z niektórymi z przyjętych wymagań funkcjonalnych została 

zademonstrowana podczas opisu jej koncepcji oraz implementacji. W poprzednich 

rozdziałach pracy pokazano, że metoda umożliwia proceduralną generację 

trójwymiarowych modeli terenu (wymaganie F1). Opisano również zastosowane 

mechanizmy automatycznego skalowania poziomu szczegółowości geometrii oraz 

tekstur (F4).  Zamieszczone obrazy wygenerowanych krajobrazów uwidoczniły 

możliwość obserwacji wygenerowanego modelu terenu z różnych perspektyw i 

odległości (F5). Omawiając architekturę aplikacji demonstracyjnej, przedstawiono 

działanie klasy CStats, która zbiera statystyki wydajności działania i zapisuje je  

w plikach tekstowych (F6). Do sprawdzenia pozostały zatem tylko dwa wymagania. 

Wymaganie funkcjonalne F2, mówi o parametryzacji procesu generacji i 

możliwości jego kontrolowania poprzez zmienianie wartości tych parametrów. 

Zaimplementowany proces generacji mapy wysokości terenu opiera się na 

wykorzystaniu funkcji narzędziowych. Jak pokazano w ich opisie, funkcje te 

charakteryzują się dużą liczbą przyjmowanych argumentów, które w istotny sposób 

wpływają na efekt ich działania. Wygląd terenu, jaki uzyskano w toku tworzenia 

omawianej metody generacji, jest skutkiem starannego doboru wartości 

kilkudziesięciu parametrów, stanowiących argumenty dla licznych wywołań funkcji 

narzędziowych oraz operacji wykonywanych przez programowalne etapy potoku 

graficznego. Można więc uznać, że wymaganie parametryzacji jest spełnione.  

Jeżeli chodzi o wymaganie kontroli, to w aktualnej wersji implementacji 

metody, kontrola ta jest niepełna. Z powodu ograniczonego czasu na realizację pracy, 
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większość ze wspomnianych parametrów pozostaje zaszyta w kodzie aplikacji i jest 

niewidoczna dla użytkownika. Zaimplementowano jednak wczytywanie z pliku 

ustawień pewnej liczby parametrów wejściowych, takich jak rozmiar mapy wysokości, 

rozmiar pędzli, czy zakresy poszczególnych typów terenu. Dodanie do tej listy 

wszystkich parametrów generacji byłoby zadaniem pracochłonnym, ale jak 

najbardziej możliwym i niewymagającym istotnych ingerencji w kod aplikacji. 

Ponieważ wymaganie F2 nie dotyczy zakresu kontroli użytkownika, a jedynie faktu jej 

występowania, można uznać je za spełnione. 

 

  
 
Rys. 31: Demonstracja modyfikacji parametrów generacji za pomocą pliku ustawień. Po lewej, na górze: 
przykładowy teren z domyślnymi parametrami. Na dole: teren ze zmodyfikowanymi granicami terenu pustynnego; 
widoczny jest znacznie większy udział wydm w kompozycji terenu pustynnego. Po prawej: organizacja pliku 
ustawień. 

Wymaganie F3 zakłada możliwość modyfikowania wyglądu terenu również już 

po jego wygenerowaniu. Zaimplementowany interfejs spełnia to wymaganie, stosując 

w tym celu różne polecenia klawiszowe. Za pomocą tych poleceń, możliwa jest 

globalna zmiana wysokości terenu, stromizny jego zboczy oraz szybkości przejść 

między różnymi typami powierzchni. Można również zmieniać kierunek i 

intensywność oświetlenia oraz ręcznie modyfikować wartości współczynników 
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teselacji. Oprócz tego, możliwe jest rozpoczęcie selektywnej generacji nowego terenu: 

można wygenerować tylko nowe tekstury pędzli terenu i detali, tylko nowy teren 

bazowy lub przeprowadzić pełną generację nowego terenu. Wymaganie funkcjonalne 

F3 jest spełnione. Implementująca opracowaną metodę aplikacja demonstracyjna 

jest zatem w pełni zgodna ze wszystkimi przyjętymi wymaganiami funkcjonalnymi. 

 
 
Rys. 32: Ten sam model terenu z różną stromizną szumu bazowego, zmodyfikowaną po zakończeniu generacji 
 i powodującą wypiętrzanie się gór oraz szybsze przejścia między różnymi typami powierzchni. 
 

7.2 ANALIZA NIEFUNKCJONALNA 
Podobnie jak w przypadku wymagań funkcjonalnych, spełnienie niektórych 

wymagań niefunkcjonalnych zostało wykazane podczas omawiania koncepcji 

opracowanej metody oraz jej implementacji w programie demonstracyjnym 

Landform. W rozdziale 5, przedstawiającym architekturę aplikacji, pokazano, że 

korzysta ona z wielu funkcji API Direct3D 11, będącego istotnym elementem 

środowiska DirectX 11, oraz że używa ona mechanizmu teselacji sprzętowej do 

wyświetlania terenu i automatycznego skalowania poziomu detali (N1). 

Zaprezentowany szczegółowy opis działania metody generacji, wykazał, że nie 

korzysta ona z żadnych zewnętrznych zasobów graficznych (N2). Zamieszczone w 

różnych miejscach pracy obrazy wygenerowanych terenów dobrze ilustrują znaczną 

różnorodność form ukształtowania i rodzajów powierzchni, nawet dla terenów 

generowanych z użyciem tych samych parametrów wejściowych (N4). Zgodność 

metody z pozostałymi wymaganiami niefunkcjonalnymi jest zweryfikowana  

w następujących akapitach. 

Wymaganie niefunkcjonalne N3 zakłada naturalny wygląd terenu. Weryfikacja 

takiego wymagania jest trudna, ponieważ pojęcie naturalnego wyglądu jest w dużej 
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mierze subiektywne. W celu próby wykazania zgodności metody z wymaganiem N3, 

zamieszczono zestawienie charakterystycznych form ukształtowania terenu 

występujących w generowanych krajobrazach, wraz ze zdjęciami ich naturalnych 

odpowiedników. Zdjęcia te służyły jako wzorce na etapie tworzenia aplikacji 

demonstracyjnej, podczas procesu dobierania wartości rozmaitych parametrów 

decydujących o wyglądzie generowanego terenu. Źródłem wszystkich zamieszczonych 

poniżej obrazów referencyjnych jest serwis Google. 

  

  

  
 

Rys. 33: Zestawienie zdjęć rzeczywistego terenu (po lewej) oraz obrazów terenu wygenerowanego w programie 
demonstracyjnym Landform (po prawej). 
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W opinii autora, wygenerowane tereny wystarczająco dobrze odwzorowują 

naturalne formy ukształtowani powierzchni. Generowany kształt i barwa są dobrym 

przybliżeniem cech rzeczywistego terenu. Wymaganie niefunkcjonalne N3 można 

zatem uznać za spełnione. 

 Kolejne wymaganie niefunkcjonalne umożliwiają określenie przydatności 

opracowanej metody do zastosowania w grach komputerowych. Wymaganie N5 

dotyczy ukształtowania generowanych terenów. Powinny w nim występować dwa 

rodzaje obszarów: obszary przejezdne, które umożliwiają poruszanie się pionków 

(czyli np. postaci graczy) oraz przeszkody blokujące ich ruch.  

Można zauważyć, że opracowany sposób generacji dokonuje podziału 

powierzchni terenu na dwa rodzaje: górski, który powstaje z niezmienionego terenu 

bazowego oraz pustynny, tworzony za pomocą pędzli terenu. Dodatkowo, te dwie 

odmiany terenu są w jawny sposób oznaczone w teksturze mapy wysokości, poprzez 

wartość materiału każdego piksela. W grze korzystającej z takiego terenu, można by 

zatem traktować obszary oznaczone materiałem gór jako przeszkody, a pozostałe - 

jako przejezdne. Dla większego urozmaicenia, można by ponadto wprowadzić różne 

modyfikatory prędkości pionków dla różnych rodzajów terenu pustynnego. 

Opracowana metoda jest więc zgodna z wymaganiem N5. 

 
Rys. 34: Widok terenu przy wyłączonej symulacji oświetlenia. Wyraźnie dają się rozróżnić dwa typy terenu: 
górski, reprezentowany przez odcienie czerwieni oraz beżowy teren pustynny. 
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Wymaganie niefunkcjonalne N6 dotyczy czasu generacji nowej mapy. Aby 

umożliwić wykorzystanie metody podczas ładowania poziomów w grze 

komputerowej, przyjęto, że czas ten nie może przekraczać 20 sekund dla mapy o 

rozmiarze 5121 pikseli. Takie parametry generacji powinny zapewnić wystarczająco 

krótki czas ładowania poziomów, który nie powinien przekraczać kilkudziesięciu 

sekund, wliczając w to również czas potrzebny na załadowanie pozostałych 

elementów poziomu, takich jak rozmieszczenie przedmiotów, postaci, skrypty 

zdarzeń itp. Olsen ocenia w swojej pracy, że przeciętny czas ładowania poziomów w 

grach wynosi 30 sekund [14]. Doran i Parberry dopuszczają przedział czasowy od 

kilku sekund do 2 minut [13]. Również z doświadczeń autora niniejszej pracy wynika, 

że w praktyce czasy ładowania poziomów w grach różnią się znacznie i mogą 

dochodzić w ekstremalnych przypadkach do ponad 1 minuty.  

W opisywanej metodzie, proces generacji terenu obejmuje wielokrotne 

przeglądanie i modyfikacje tablic, zawierających setki tysięcy elementów. W związku z 

tym, czas generacji jest silnie zależny od wydajności procesora, na którym 

wykonywane są wszystkie obliczenia związane z generacją mapy wysokości oraz 

tworzeniem tekstur pędzli. Testy, których wyniki zamieszczono poniżej, zostały 

wykonane na komputerze PC wyposażonym w procesor Intel Core i5-2500k 

działającym z częstotliwością 3.3 GHz. W momencie pisania pracy, wydajność tego 

procesora można uznać za przeciętną, w porównaniu do innych dostępnych na rynku 

produktów. 

Testy czasu generacji polegały na ośmiokrotnym wygenerowaniu mapy 

wysokości, pędzli terenu, pędzli detali oraz tekstury klifów dla czterech rozmiarów 

mapy wysokości, wynoszących: 512, 1024 (rozmiar domyślny), 2048 oraz 4096 

pikseli. Wartość czasu każdej generacji została odczytana z pliku statystyk, 

utworzonego automatycznie przez klasę CStats. Każdy pomiar obejmuje czas 

wykonania wszystkich funkcji koniecznych do utworzenia wymienionych tekstur w 

postaci gotowych zasobów potoku graficznego. Podczas wszystkich testów użyto 

domyślnego rozmiaru tekstur pędzli, wynoszącego 256 pikseli. Nie zmieniano go, 

ponieważ parametry algorytmów tworzących tekstury pędzli zostały precyzyjnie 

                                                             
1 Dla uproszczenia przyjęto, że w dalszych rozważaniach rozmiar map będzie określany tylko jedną liczbą, 

definiującą rozmiar krawędzi kwadratowej mapy.   
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dobrane właśnie dla tego rozmiaru. Dla większości terenów, pędzle o domyślnym 

rozmiarze dają najlepsze rezultaty wizualne. Zamieszczona poniżej tabela zawiera 

wyniki pomiarów. 

rozmiar mapy wysokości [px] 512 1024 2048 4096 

czas generacji [ms]  562,67 1163,91 3677,52 14171,60 
 557,80 1160,42 3713,84 14457,10 

   563,37 1157,74 3705,87 14547,00 
   557,57 1158,75 3740,03 14479,50 
   556,55 1141,84 3710,03 14474,80 
   557,95 1152,65 3753,70 14763,10 
   556,79 1141,15 3756,14 14788,90 
   557,40 1161,36 3747,80 14812,10 

średni czas generacji [ms] 558,76 1 154,73 3 725,62 14 561,76 

 
Tab. 2: Wyniki pomiaru całkowitego czasu generacji wszystkich tekstur terenu dla różnych zadanych rozmiarów 
mapy wysokości. 

Zebrane dane wykazują nieliniową, w przybliżeniu kwadratową zależność 

między średnim czasem generacji terenu a zadanym rozmiarem mapy. Jest to zgodne 

z przewidywaniami - czas generacji powinien być w przybliżeniu liniowo 

proporcjonalny do liczby pikseli mapy wysokości, która jest równa kwadratowi 

rozmiaru mapy. Zależność średniego czasu generacji terenu od zadanego rozmiaru 

mapy wysokości ilustruje wykres na Rysunku 35. 

Ponadto, widać występowanie niewielkich różnic pomiędzy czasami generacji 

terenu dla tego samego rozmiaru mapy. Odchylenia od średniej nie przekraczają 

jednak 2%; można je zatem uznać za pomijalnie małe. Ich przyczyną jest 

najprawdopodobniej dłuższy czas generacji dla obszarów pustynnych, wynikający z 

działania algorytmów malowania. Tereny z przewagą obszarów górzystych są 

generowane minimalnie szybciej od terenów pustynnych.  

Uzyskane wartości średniego czasu generacji można uznać za bardzo dobre. Dla 

mapy wysokości o rozmiarze 512 pikseli, generacja na maszynie testowej trwa 

niewiele ponad 0.5 sekundy. Dla porównania, czasy generacji mapy o takim samym 

rozmiarze zaprezentowane w pracach [13] i [14], wynosiły odpowiednio: około 2 

sekundy i około 20 sekund. Autorzy obu wspomnianych metod uznali je za 

wystarczająco szybkie do wykorzystania w trybie on-line, czyli podczas działania gier.  
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Rys. 35: Wykres zależności średniego czasu generacji terenu od zadanego rozmiaru mapy wysokości. 

Otrzymane wyniki testów pozwalają stwierdzić, że wymaganie N6 jest spełnione 

przez proponowaną metodę. Weryfikacja jej użyteczności do zastosowania w grach, 

wymaga jednak analizy wydajności wyświetlania gotowego terenu. Wymaganie 

niefunkcjonalne N7 zakłada minimalną liczbę 60 odświeżeń obrazu na sekundę. 

 Liczba wyświetlanych w ciągu sekundy klatek obrazu (w skrócie FPS – frames 

per second) zależy od kilku czynników. Wszystkie obliczenia konieczne do 

wygenerowania obrazu wykonywane są przez kartę graficzną, czyniąc jej wydajność 

podstawowym parametrem wpływającym na liczbę FPS. Oprócz tego, duże znaczenie 

ma stopień optymalizacji kodu shaderów oraz sposób konfiguracji potoku 

graficznego. Wreszcie, ukształtowanie samego terenu może również wpływać na 

płynność obrazu, ze względu na różny koszt obliczeniowy ponoszony przy 

wyświetlaniu różnych odmian powierzchni terenu. 

Większość używanych obecnie monitorów jest przystosowana do pracy z 

częstotliwością odświeżania równą 60 Hz. W związku z tym, 60 FPS powinno 

wystarczyć do zapewnienia wrażenia płynności obrazu. Sprawdzenie czy aplikacja 

demonstracyjna spełnia to wymaganie, zostało wykonane za pomocą analizy statystyk 

zbieranych przez klasę CStats. Testy polegały na rejestrowaniu liczby klatek 
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wyświetlonych podczas działania aplikacji, w połączeniu z pomiarem czasu. Klatki ani 

czas nie były zliczane podczas operacji generowania nowego terenu. W momencie 

zamknięcia aplikacji, zebrane dane zostały użyte do wyznaczenia średniej liczby 

klatek obrazu na sekundę, która została zapisana w pliku tekstowym statystyk.  

Testy kolejny raz wykonano dla czterech rozmiarów mapy wysokości. Dla 

każdego rozmiaru przeprowadzono dwie serie pomiarów. W serii pierwszej, teren 

obserwowany był przez około 10 sekund, z ustalonej na sztywno pozycji kamery, 

dającej widok całej powierzchni terenu pionowo z góry. Pomiary drugiej serii polegały 

na trzykrotnym maksymalnym przybliżeniu i oddaleniu widoku. Dodatkowo, dla 

każdego rozmiaru mapy wykonano jeden dłuższy pomiar, podczas którego zwiedzano 

krajobraz obserwując go z różnych punktów i odległości.  

Podczas testów, wszystkie parametry terenu, poza rozmiarem mapy wysokości 

oraz wyłączoną synchronizacją pionową (v-sync), miały wartości domyślne; można je 

znaleźć w pliku ustawień defaults.txt. Karta graficzna komputera testowego to 

NVIDIA GeForce GTX 460 - jeden z najstarszych układów oferujących sprzętowe 

wsparcie dla teselacji, posiadający co najwyżej przeciętną wydajność w porównaniu 

do najnowszych kart. Testy wykonywano w trybie pełnoekranowym aplikacji, przy 

rozdzielczości 1920 na 1080 punktów. Wyniki przedstawia Tabela 3 oraz wykres na 

Rysunku 36. 

rozmiar mapy wysokości [px] 512 1024 2048 4096 

średnia liczba FPS, seria 1  173,65 171,93 183,05 117,15 
 177,94 209,58 163,55 116,97 

   177,38 183,85 159,45 114,01 
   174,25 231,17 181,09 128,71 

średnia liczba FPS, seria 2  105,30 112,06 144,93 99,80 
 119,46 119,64 126,01 100,46 

   115,20 112,16 106,75 95,58 
   114,24 102,73 132,29 100,16 

średnia liczba FPS, przelot 147,59 125,85 137,10 118,10 

średnia wszystkich pomiarów [FPS] 145,00 152,11 148,25 110,11 

 
Tab. 3: Wyniki pomiarów średniej liczby klatek obrazu wyświetlanych w ciągu sekundy (FPS) dla różnych 
rozmiarów mapy wysokości terenu. 
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Rys. 36: Wykres zależności średniej wartości FPS ze wszystkich pomiarów od rozmiaru mapy wysokości. 

Rezultaty pomiarów pokazują niewielką korelację pomiędzy rozmiarem mapy 

terenu a liczbą FPS. Jedynie dla ekstremalnie dużej tekstury mapy zaobserwowano 

wyraźny spadek szybkości przetwarzania obrazu. Istotnym czynnikiem wpływającym 

na wydajność jest natomiast sposób ukształtowania powierzchni terenu. Im bardziej 

pofałdowana i nierówna jest rzeźba terenu, tym wyższe współczynniki teselacji zostają 

dla niej wyznaczone. W efekcie, teselator generuje większą liczbę wielokątów, które 

muszą zostać przetworzenie przez końcowe etapy potoku graficznego, czego skutkiem 

jest dłuższy całkowity czas przetwarzania każdej klatki obrazu.  Dowodem na to są 

znaczne różnice występujące pomiędzy pomiarami dla tej samej wielkości mapy, 

sięgające nawet 25%.  

Ogólna wydajność działania aplikacji jest jednak bardzo dobra. Dla terenu o 

domyślnym rozmiarze (1024) uzyskano średnio około 150 klatek obrazu na sekundę. 

Jest to wynik ponad dwukrotnie przewyższający wartość założoną w wymaganiu N7. 

Nie pozostaje zatem nic innego, jak uznać zgodność opracowanej metody z tym 

wymaganiem. 

N7 jest ostatnim z przyjętych wymagań projektowych. Można więc stwierdzić, że 

wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne zostały spełnione. 
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8 WNIOSKI 
W efekcie prac nad projektem magisterskim powstała wydajna metoda generacji 

proceduralnego terenu fraktalnego, spełniająca podstawowe kryteria przydatności w 

praktycznych zastosowaniach, takich jak produkcja gier komputerowych. 

Generowane krajobrazy charakteryzują się naturalną różnorodnością form 

ukształtowania oraz wysokim poziomem szczegółowości i w dużym stopniu 

przypominają rzeczywiste tereny pustynne. Wykorzystanie funkcji narzędziowych 

daje dużą elastyczność przy algorytmicznym kreowaniu wyglądu powierzchni terenu, 

a koncepcja pędzli zwiększa wydajność procesu generacji. Zaimplementowane 

programy shaderów dokonują automatycznego skalowania poziomu szczegółowości 

geometrii oraz tekstur terenu, aby zapewnić optymalną szybkość działania aplikacji. 

Opracowaną metodę generacji proceduralnego terenu można sklasyfikować jako 

rozbudowaną metodę fraktalną. W porównaniu do innych podobnych rozwiązań, 

charakteryzuje się ona większym poziomem kontroli nad wyglądem terenu, 

uzyskanym dzięki zastosowaniu koncepcji pędzli. W połączeniu z recyklingiem 

szumu, możliwe jest osiągnie wysokiego poziomu szczegółowości, bez konieczności 

kosztownego obliczeniowo generowania wielu oktaw szumu fraktalnego. Zastosowane 

podejście umożliwia także rozwiązanie problemu homogeniczności tego rodzaju 

szumu.  

Zaprezentowana metoda posiada także kilka wad. Po pierwsze, jako metoda 

bazująca na szumie fraktalnym, charakteryzuje się ona niewystarczającym poziomem 

kontroli nad rozmieszczeniem form ukształtowania powierzchni. Użytkownik nie ma 

możliwości bezpośredniego decydowania o położeniu gór, przełęczy, równin itp. 

Oprócz tego, ograniczenia czasu pracy wymusiły bardzo uproszczoną implementację 

niektórych elementów programu demonstracyjnego, a w szczególności interfejsu. W 

wielu miejscach kod mógłby być bardziej dopracowany i lepiej zoptymalizowany.  

Analiza wymagań projektowych pozwala jednak uznać opracowaną metodę za 

sukces, a cele pracy dyplomowej za osiągnięte. Spełnia ona wszystkie spośród 

założonych wymagań. Istnieje także wiele możliwości dalszego rozwoju i ulepszania 

tej metody. Jak wspomniano w rozdziale poświęconym założeniom projektowym, 

program demonstracyjny Landform nie stanowi gotowego rozwiązania, które 
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mogłoby bezpośrednio zostać użyte do produkcji gier. Zastosowane w nim pomysły 

otwierają jednak możliwość przystosowania go do tego celu. 

  Koncepcja pędzli mogłaby zostać rozwinięta w formie rozbudowanego 

interfejsu graficznego, który umożliwiałby artystom ręczne malowanie terenu i 

dokonywanie w ten sposób poprawek w proceduralnym krajobrazie. Metody 

segmentacji form terenu, w połączeniu z udostępnieniem użytkownikowi wszystkich 

parametrów funkcji narzędziowych, dałoby możliwość precyzyjnej kontroli nad 

ukształtowaniem powierzchni modelu. Optymalizacje zastosowanych algorytmów i 

funkcji oraz wprowadzenie wielowątkowości mogłyby doprowadzić do dalszego 

wzrostu wydajności aplikacji.  

W swojej obecnej postaci, opracowana metoda może znaleźć zastosowanie w 

prostych grach, służąc jako działający w trybie on-line generator pustynnego terenu. 

Przykładowo, taka gra mogłaby polegać na sterowaniu silnikami lądującego statku 

kosmicznego, w taki sposób, aby zapewnić łagodne osadzenie pojazdu na nierównej 

powierzchni planety (trójwymiarowa wersja gry Lunar Lander). Dzięki zastosowaniu 

zaprezentowanej metody, każdy poziom mógłby mieć unikalną, proceduralnie 

generowaną rzeźbę terenu.  

Przez ponad cztery miesiące nieprzerwanej pracy nad niniejszym projektem 

dyplomowym, autor zdobył duży zasób wiedzy i umiejętności praktycznych, 

związanych z proceduralną generacją terenu, środowiskiem Direct3D oraz ogólnie 

pojętą grafiką komputerową. Była to długa i trudna podróż, ale jednocześnie pełna 

ciekawych wyzwań i satysfakcji płynącej z ich pokonywania. Nadzieją autora jest, że 

opracowana metoda przyczyni się chociaż w małym stopniu do rozwoju technik 

proceduralnych, będących jedną z najbardziej interesujących dziedzin grafiki 

komputerowej.  
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9 DODATKI 

9.1 GALERIA OBRAZÓW 
Zmieszczone obrazy ilustrują przebieg powstawania programu Landform. Wiele 

z zaimplementowanych funkcji wymagało długich testów, podczas których ręcznie 

dobierano wartości rozmaitych parametrów, które decydują o sposobie działania tych 

funkcji. Skutkiem tego procesu było wiele zupełnie niespodziewanych i interesujących 

obrazów wynikowych. 

 

 
Rys. 37: Abstrakcyjne obrazy testowe wygenerowane podczas implementowania funkcji narzędziowej Perturb. 

 
Rys. 38: Przykłady różnych efektów działania wczesnej wersji funkcji narzędziowej Voronoi. 

 

Następna seria obrazów ilustruje wybrane etapy kształtowania finalnego 

wyglądu terenu i dodawania kolejnych funkcji do procesu jego generacji. 
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Rys. 39: Wczesne obrazy terenu, dobrze ilustrujące wykorzystanie diagramów Voronoi i koncepcji pędzli. 
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Rys. 40: Efekty postępów w kolorowaniu terenu oraz pracy nad skalowaniem poziomu szczegółowości. Na dole: 
niepoprawny obraz terenu, wygenerowany na skutek niezidentyfikowanego błędu teselacji, występującego w 
stosowanej wersji Direct3D 11 SDK.  
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Rys. 41: Ostatnie poprawki w wyglądzie detali i finalna postać terenu. 
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9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU LANDFORM 
Korzystanie z programu demonstracyjnego Landform jest proste, ale ze względu 

na brak interfejsu graficznego, wymaga znajomości skrótów klawiszowych, za pomocą 

których można wydawać polecenia sterujące jego działaniem. Poniżej zamieszczono 

pełną listę tych poleceń.  

POLECENIE KLAWISZ 
zamknij program Escape 

obróć widok prawy przycisk myszy + ruch myszą 

do przodu (przybliżenie obrazu) W 

do tyłu (oddalenie) S 

ruch w lewo A 

ruch w prawo D 

do góry spacja 

do dołu lewy Shift 

domyślna pozycja kamery Z 

widok z lotu ptaka X 

wygeneruj nowy teren M 

wygeneruj tylko teren bazowy N 

wygeneruj tylko pędzle B 

zwiększ wysokość terenu bazowego strzałka do góry 

zmniejsz wysokość terenu bazowego strzałka do dołu 

zwiększ stromiznę terenu bazowego strzałka w prawo 

zmniejsz stromiznę terenu bazowego strzałka w lewo 

zwiększ współczynniki teselacji O 

zmniejsz współczynniki teselacji I 

resetuj współczynniki teselacji P 

przemieść źródło światła lewy przycisk myszy + ruch myszą 

zwiększ jasność światła K 

zmniejsz jasność światła J 

resetuj światło L 

pokaż / ukryj siatkę terenu F 

przełącz między trybami wyświetlania V 
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Wspomniane w tabeli tryby wyświetlania umożliwiają modyfikację sposobu 

kolorowania terenu, w celu uwidocznienia jego wybranych cech. W trybie domyślnym 

wyświetlany jest normalny, realistyczny wygląd terenu. Kolejny tryb polega na 

wyłączeniu symulacji oświetlenia, ukazując w pełnej krasie sposób jego kolorowania. 

Trzeci tryb pokazuje mapę wysokości terenu; należy jednak zwrócić uwagę, że ze 

względu na duży przedział wysokości terenu, drobne detale mapy mogą być 

nierozróżnialne. Kolejny tryb powoduje oznaczenie kolorami obszarów terenu w 

zależności od typu nałożonego pędzla detali. Ostatni tryb przedstawia kierunki 

wektorów normalnych każdego punktu mapy (kolor czerwony: oś X, niebieski: Z, 

zielony: Y). 

Modyfikacja ustawień graficznych, takich jak tryb pełnoekranowy, 

synchronizacja pionowa (v-sync), czy kolor tła, możliwa jest poprzez edycję pliku 

tekstowego settings.txt, znajdującego się w katalogu Settings. Zawiera on również 

wybrane parametry generacji terenu. Po otwarciu pliku należy dokonać ostrożnej 

modyfikacji wybranych wartości, tak aby nie zmienić sposobu formatowania tekstu. 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian, ich efekt można zobaczyć przy następnym 

uruchomieniu aplikacji. W razie potrzeby przywrócenia ustawień domyślnych, można 

uczynić to poprzez skopiowanie pliku defaults.txt i zmianę nazwy kopii na 

settings.txt, nadpisując przy tym stary plik ustawień.  

Zalecane jest uruchamianie programu w trybie pełnoekranowym i z włączoną 

synchronizacją pionową. Tryb okienkowy przeznaczony jest tylko do celów testowych 

i nie jest w pełni obsługiwany. Program powinien automatycznie dostosować się do 

aktualnej rozdzielczości monitora. 

9.3 ZAŁĄCZNIKI 
Do pracy dołączona jest płyta CD, zawierająca kopię jej tekstu (katalog Praca), 

kod źródłowy programu demonstracyjnego Landfrom (Kod) oraz jego skompilowaną 

wersję (Program). Pliki źródłowe z rozszerzeniem hlsl zawierają kod shaderów; są to 

zwykłe pliki tekstowe. Można je znaleźć w katalogu Kod/Shaders. Pozostałe katalogi: 

Settings oraz Statistics, zawierają odpowiednio: pliki z ustawieniami grafiki i terenu 

oraz zebrane przez program statystyki dotyczące wydajności działania. 
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