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Abstract 

According to us, the biggest problem with procedurally generating a pseudo-
infinite game world in real-time is to have it generate as seamlessly as possible 
and keeping the world consistent at the same time. In order to come up with 
solutions to this problem we analyzed other studies and games which utilize 
procedural generation. We then used the methods we found in order to create 
our own application to further understand how they work in practice and how 
much each method affects the performance of said application. In our conclusion 
we describe the problems that arose as well as explain what caused them, as well 
as present possible solutions to them. Due to the technical nature of this study it 
is mainly aimed at programmers. We hope that this study can complement other 
studies within what we think is a relatively unexplored subject. 
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Sammanfattning 

Enligt oss så är det största problemet med att processuellt generera en pseudo-
oändlig spelvärld i realtid är att få genereringen att ske så sömlöst som möjligt 
samtidigt som världen upplevs som konsekvent. För att finna lösningar på detta 
problem så analyserar vi andra studier och spel som utnyttjar processuell 
generering. Vi använder sedan de metoder och tekniker vi funnit för skapandet 
av en egen applikation för att få en djupare förståelse för hur dessa fungerar i 
praktiken och hur mycket varje metod påverkar prestandan. I vår slutsats 
beskriver vi de problem vi fann, deras orsak och ger förslag på lösningar. På 
grund av studiens tekniska karaktär så riktar den sig främst till programmerare. 
Vi hoppas att med denna studie kunna komplettera andra studier inom detta, 
enligt oss, relativt outforskade område. 

Nyckelord: 

Cellulär Automat, Processuell Generering, Spel, Programmering, Brus 
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1 Introduktion 

Här kommer vi att ge en bakgrund till ämnet och förklara grundläggande 
begrepp som är viktiga att känna till för att förstå studien samt ge en inblick i 
vilka komponenter som används i den applikation vi presenterar senare, och hur 
de fungerar. Introduktionen kommer även presentera några arbeten som 
tidigare har gjorts inom ämnet, och hur vår studie står i relation till det som 
tidigare har forskats fram. Detta kommer i sin tur leda vidare till den 
problemformulering som formar vårt arbete och till de mål vi vill nå med denna 
studie. Slutligen kommer det förklaras hur denna studie kommer struktureras 
och vad som går att finna i de olika delarna, samt varför vi valt att strukturera 
studien just på detta sätt. 

Eftersom den här studien främst behandlar tekniska utmaningar och metoder så 
riktar den sig främst till programmerare. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Processuell generering 

Processuell generering (förkortat till PG) har använts inom spelutveckling sedan 
tidigt 80-tal, och det handlar om att skapa innehåll med hjälp av algoritmer 
istället för att skapa innehåll manuellt. Det finns många olika användnings-
områden för PG, och det vi är särskilt intresserade av är processuellt genererade 
spelvärldar. Andra användningsområden kan vara t.ex. generering av texturer, 
grafiska objekt, däribland är det mycket vanligt att genom speciella algoritmer ta 
fram organiska former och generera objekt som återfinns i naturen så som träd, 
stenar och buskar.  

Ett av de tidigaste spelen som använde sig av PG är spelet Elite (Braben & Bell, 
1984). Detta spel går ut på att bedriva handel i rymden och samtidigt undvika att 
bli nerskjuten av rymdpirater. Spelet erbjuder en stor och öppen spelvärld 
bestående av 8 galaxer som i sin tur består av 256 planeter var. Att hantera all 
denna information var i praktiken omöjligt med den tidens teknik. Problemet 
löstes genom att istället använda sig av en algoritm som tog avsevärt mycket 
mindre plats än informationen för varje individuell galax och planet. Algoritmen 
för att generera världen är utformad så att det alltid är samma värld som 
genereras varje gång. 

Bristen på minne förr i tiden ledde till att PG började användas mer och mer då 
det tillät spelen att ha mycket innehåll och samtidigt få plats på den tidens 
hårddiskar och disketter (Spufford, 2003). Idag har vi dock inte alltid samma 
problem, då vi idag snarare använder PG för att bespara grafiker och designers 
massor med dyrbar arbetstid genom att låta ett datorprogram göra en del av 
deras arbete åt dem. Många spel idag utnyttjar bl.a. den här tekniken för att 
kunna erbjuda en mer varierad spelupplevelse och högre omspelsvärde. 
Minecraft (Mojang, 2011) är ett exempel på ett modernt spel som använder sig 
av PG, och kan på så vis generera en till synes oändlig värld med hjälp av olika 
algoritmer, vilket fullständigt eliminerar behovet av en bandesigner. 
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1.2 Optimering 

Optimering är alltid en viktig del inom spelutveckling, speciellt för stora och 
avancerade spel som kräver mycket processorkraft. Optimering handlar om att 
hitta de mest effektiva lösningarna för ett givet problem. 

När man vill använda sig av PG för att generera världar och dylikt i realtid så är 
optimering en stor del av processen. Att spelet stannar av i någon sekund för att 
generera en ny del av världen är inte acceptabelt. Man måste med alla medel 
försöka se till att genereringen går så smidigt och sömlöst som möjligt.  

1.3 Relaterat arbete 

Det finns mycket forskning kring processuell generering. Vi har dock inte lyckats 
hitta någon studie som presenterar en generell metod för processuell generation 
av oändliga spelvärldar. De studier vi har funnit och baserat vår egen studie på 
har presenterat tekniker och metoder för att generera specifika terrängtyper. På 
grund av att det inte finns någon lättillgänglig studie om oändliga spelvärldar så 
hoppas vi med denna studie bana väg för fler studier inom området. 

Carli et al. (2011) beskriver i sin undersökning A Survey of Procedural Content 
Generation Techniques Suitable to Game Development en rad olika metoder för att 
generera olika typer av terräng, exempelvis berg eller stadsmiljöer. Där delar 
man in teknikerna i två kategorier: assisterade och icke-assisterade. En 
assisterad teknik behöver någon form av manuell inmatning att utgå ifrån, 
medan en icke-assisterad teknik kan generera en miljö mer eller mindre på egen 
hand. I slutsatsen skriver de att icke-assisterade tekniker lämpar sig bäst till att 
generera stora miljöer som inte direkt påverkar gameplay, så som avlägsna 
bakgrundsmiljöer som en spelare inte kan nå. De kan även användas som en 
startpunkt för en designer att bygga vidare på istället för att en designer ska 
bygga hela miljön från grunden. En sak de nämner som är väldigt relevant för vår 
egen studie är att en icke-assisterad teknik är ett krav om man vill generera 
saker som baseras på spelarens agerande, eller om genereringen baseras på 
något annat oförutsägbart element. De menar också att man måste använda sig 
av icke-assisterade tekniker om man vill generera oändliga spelvärldar i realtid. 
De nämner dock aldrig någon särskild metod eller teknik för att göra just detta. 
(Carli et al., 2011) 

Greuter et al. (2003) presenterar i Real-time Procedural Generation of `Pseudo 
Infinite' Cities en metod för att processuellt generera pseudo-oändliga virtuella 
städer i realtid där även byggnadernas utseenden är processuellt genererade. 
Byggnadernas position matas in i en pseudo-slumpmässig nummergenerator för 
att generera ett unikt nummer för den byggnaden och sedan genereras 
byggnadens struktur och utseende baserat på detta unika nummer. Städerna 
genereras med hjälp av ett rutnät. När en ruta befinner sig inom spelarens 
synfält så genereras en byggnad på den rutan. Om en ruta försvinner ur synfältet 
så tas byggnaden bort och på detta sätt så har man alltid en nästan konstant 
mängd data som lagras i minne. (Greuter et al., 2003) Det är speciellt metoden 
för att generera unika värden vid en given position som är intressant för oss då 
vi senare i studien gör en applikation som vi vill ska vara konsekvent i sitt 
genererande. 
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1.4 Problemformulering 

Frågeställningen formuleras på följande sätt: Vilka är några av de problem man 
kan stöta på när man vill programmera en oändlig spelvärld med hjälp av 
processuell generering, och hur kan man lösa dessa problem? 

För att inte omfånget ska bli allt för brett så har vi valt att rikta in oss på 
terränggenerering för sandlådespel. Denna terräng kommer inte innehålla några 
element så som byggnader, vägar, floder, träd eller dylikt. Terränggenereringen 
kommer alltså fokusera på en grundläggande terräng utan utsmyckningar. 

1.5 Struktur 

I avsnitt 2 Teori & Metod beskriver vi hur vi går till väga för att få den data som 
studien kräver. Detta avsnitt är indelat i två delar eftersom vi använder oss av 
två olika metoder för att få ut som mycket data som möjligt. 

Avsnitt 3 Resultat är likaså indelat i två delar och skiljer på resultaten hämtade 
från de två metoderna vi använder oss av. I båda delarna beskriver vi våra fynd 
och diskuterar kring deras användningsområden. 

I avsnitt 4 Slutsats presenterar och sammanfattar vi vad vi har kommit fram till 
efter att vi har analyserat våra resultat. 
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2 Metod 

2.1 Analys av litteratur och spel 

För att finna inspiration och få idéer på eventuella lösningar på hur man kan 
generera oändliga spelvärldar, samt hur man kan optimera processen, så 
analyserar vi den litteratur som vi har funnit och som vi anser är relaterad till 
vår studie. Utifrån denna litteratur finner vi tekniker för att optimera en 
processuell generator för att fungera i realtid utan störningsmoment. Vi tittar 
även på olika digitala spel för att se hur man kan utforma en processuell 
generator. 

2.2 Implementation och praktisk optimering 

Vi gör slutligen en mindre applikation i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 
2013) för att kunna testa den metod vi finner lämpligast i förhållande till den 
korta tid vi har att utföra den på. Vi vill även testa så många som möjligt av de 
olika optimeringstekniker som vi har funnit med hjälp av litteraturanalysen. 
Syftet med detta är att få en djupare förståelse för hur PG fungerar i praktiken, se 
effekten av de olika optimeringsteknikerna och belysa eventuella problem som 
man bör ha i åtanke när man gör en liknande applikation. I denna applikation ska 
en spelare kunna röra sig fritt längs marken och uppleva världen i ett första-
personsperspektiv. 

Efter skapandet av applikationen bedömer vi de olika teknikerna som använts 
efter de följande kriterierna: 

- Bildfrekvens: Om ett spel har för låg bildfrekvens kan det upplevas som 
hackigt. Bildfrekvens syftar på antalet bilder som visas per sekund i en grafisk 
applikation. Unity har ett inbyggt verktyg som mäter och visar bildfrekvensen. Ju 
högre bildfrekvens desto bättre. Vi redovisar inte eller jämför de exakta 
tidsskillnaderna efter eventuell optimering då vi anser att den informationen är 
irrelevant eftersom den kan variera kraftigt beroende på vilken hårdvara man 
använder. 

- Stabilitet: Är applikationen felfri, eller förekommer det buggar? Om det finns 
buggar ska vi försöka identifiera dessa och anledningen till deras uppkomst. 

- Kontroll: Hur mycket kontroll erbjuder algoritmen? Vilka parametrar kan man 
modifiera och hur mycket påverkar det resultatet? 

Vi valde dessa kriterier eftersom vi själva anser att de hjälper oss att besvara vår 
problemformulering. 

Vanligtvis när man jämför likartade algoritmer brukar man använda sig av den 
så kallade ordo-notationen. Men eftersom syftet med studien inte är att jämföra 
algoritmer så kommer vi inte använda oss av detta. Med ordo-notationen kan 
man på ett förenklat sätt förklara komplexiteten av en algoritm genom att visa 
hur algoritmen påverkas och växer vid ändring av variabeln n som beroende på 
algoritmen kan representera olika parametrar. 

Observera att det enbart är vår implementation och tolkning som kommer att 
bedömas och inte metoderna och teknikerna i sig, eftersom man kan utföra dessa 
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på andra sätt än vårt sätt. Vi gör denna bedömning för att identifiera brister i vår 
egen tolkning av metoderna och teknikerna för att belysa de delar som behöver 
fokuseras gällande optimering. Detta bör främst ses som en grund för framtida 
arbeten och studier. 
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3 Resultat 

3.1 Analys av litteratur och spel 

3.1.1 Cellulära Automater 

En cellulär automat är en väldigt simpel konstruktion i grunden. Konceptet 
skapades av Stanislaw Ulam (1952) med hjälp av John von Neumann under 40-
talet. En cellulär automat består av celler i ett rutnät av valfri dimension. Varje 
enskild cell har ett förutbestämt antal lägen, vanligtvis på eller av, men det finns 
ingen begränsning på antal lägen. Vilket läge som är aktivt styrs av de celler som 
befinner sig runt omkring en given cell. På grund av detta så krävs det att den 
cellulära automaten har ett ursprungligt mönster att arbeta utifrån. Detta 
ursprungsmönster skapas lämpligtvis med hjälp av en brusalgoritm, dessa 
beskrivs i avsnitt 3.1.2 Brus. En ny generation skapas för varje gång man 
tillämpar den cellulära automaten på ett mönster. Alla regler som utgör den 
cellulära automaten kan ändras för att fungera i olika dimensioner och för att 
skapa nya intressanta mönster. 

Det finns tre övergripande egenskaper som definierar en cellulär automat enligt 
Rucker och Walker (2007). Dessa är: 

- Parallellism: Ett system är parallellt när dess beståndsdelar utvecklas simultant 
och oberoende. 

- Lokalitet: En cells framtida tillstånd är enbart beroende av sitt nuvarande 
tillstånd och de nuvarande tillstånden hos de närliggande cellerna. 

- Homogenitet: Reglerna som styr cellerna är globala och fungerar med andra ord 
likadant för varje enskild cell som behandlas av den cellulära automaten. 

En applikation som tydligt visar hur en cellulär automat kan se ut är Conway’s 
Game of Life (Gardner, 1970). Det man gör som spelare i denna applikation är att 
man manuellt ritar ut ett mönster på ett tvådimensionellt plan för att sedan se 
hur det utvecklas när den cellulära automaten går igång. 

3.1.2 Brus 

Cellulära automater måste som sagt ha en grund innan de kan börja generera 
något betydelsefullt, och för att skapa denna grund används ofta en eller flera 
brusalgoritmer. Ett brus kan genereras på en mängd olika sätt med varierade 
nivåer av kontroll. 

När vi genererar ett slumpmässigt brus ges varje cell en procentuell chans att 
vara aktiverad eller avaktiverad. Utifrån detta kan cellulära automater arrangera 
om de olika cellerna och skapa mönster. Knuth (1981) förklarar i The Art of 
Computer Programming: Semi-Numerical Algorithms att när en dator genererar 
ett slumpmässigt tal så utgår den alltid från någonting annat. Detta betyder för 
det första att en dator aldrig kan vara fullständigt slumpmässig, endast pseudo-
slumpmässig, och för det andra att det går att ge datorn det värde som den ska 
utgå från, och på så sätt få fram samma tal gång på gång genom pseudo-
slumpmässig generering. Detta värde som datorn utgår från kallas för ett seed-
värde. Om detta värde sparas är det möjligt att återskapa det pseudo-
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slumpmässiga brus som en gång har genererats. På så sätt kan bruset sparas 
genom att spara seed-värdet, istället för att spara varje individuell cell. 

De brusalgoritmer vi har tittat på är perlinbrus och simplexbrus. Perlinbruset var 
det som kom först av de två. Det utvecklades av Ken Perlin efter att han jobbade 
på filmen Tron (Buena Vista Distributions, 1982) (Perlin, 2006). Perlin (2006) 
säger själv att han ogillade utseendet på de tredimensionella objekt som gjordes 
för att användas i filmen, då de enligt honom såg industriella och mekaniska ut, 
och detta ledde till att han gjorde brusalgoritmen. Med denna algoritm kunde 
Perlin processuellt generera texturer som såg ut som allt från marmor till moln 
och rök och andra mer organiska former. År 2001 kom Perlin med en ny design 
för att generera brus, Simplexbrus, vilket är en optimerad version av perlinbruset 
med lägre komplexitet, som leder till snabbare och enklare uträkningar. 
Simplexbruset har möjlighet att använda sig av ett högre antal dimensioner för 
generering av brus, eftersom simplexbruset har en lägre komplexitet än 
perlinbruset. Perlin förklarar att simplexbruset har en komplexitet av O(n2), där n 
är antalet dimensioner, till skillnad från perlinbruset som har en komplexitet av 
O(2n) (Perlin, 2006). 

Efter att ha läst om brusalgoritmer så har vi lärt oss att valet av brusalgoritm 
baseras på det önskade resultatet. Om man vill generera realistiska terrängtyper 
så som bergiga miljöer så är det förmodligen mer relevant att använda sig av mer 
avancerade brusalgoritmer för att generera höjdkartor och generera terräng 
baserad på dessa istället för att använda sig av, till exempel, cellulära automater. 
Vi är dock inte ute efter att generera realistisk terräng och vi väljer att använda 
oss av cellulära automater i vår egen implementation då vi finner detta 
intressant och vi vill gärna se de praktiska effekterna av detta. 

Eftersom vi vill ha en slumpmässigt genererad värld så behöver vi ändå använda 
oss av en brusalgoritm för att ge den cellulära automaten ett mönster att utgå 
ifrån. Vi använder oss dock inte av varken perlin eller simplexbrus utan vi 
använder en väldigt simpel brusalgoritm som ger varje cell en procentuell chans 
att aktiveras eller inte. Detta resulterar i ett mycket slumpmässigt och relativt 
jämt fördelat brus. 

3.1.3 Minecraft 

Minecraft (Mojang, 2011) är ett spel inom sandlåde-genren. Denna genre bygger 
på att ge en spelare så mycket frihet som möjligt och det finns ofta inget konkret 
mål för spelaren annat än att utforska och upptäcka nya element. I just det här 
spelet kan man som spelare modifiera världen omkring sig genom att hacka 
sönder stenblock eller hugga ner träd för att sedan använda materialet för att 
bygga nya saker. Minecraft utspelar sig i en tredimensionell värld uppbyggd av 
kubformade block. När man startar ett nytt spel så genereras en enorm, 
detaljerad spelvärld. Algoritmerna för att generera världen är anpassade för att 
efterlikna terräng som återfinns i verkligheten så som grässlätter, bergiga 
vinterlandskap eller tropiska djungler etc. Enligt utvecklarens egen blogg 
(Persson, 2011) så har man valt att dela in världen i så kallade “chunks”. En 
chunks storlek motsvarar 16x16x256 kuber. I enspelarläget så genereras chunks 
allteftersom spelaren rör sig omkring i världen så att spelaren alltid är omgiven 
av fullt genererade chunks. Detta ger skenet av en sömlös och stor värld, även 
fast det bara är ett fåtal chunks som är aktiva vid en given tidpunkt under spelets 
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gång. Chunks som har genererats sparas sedan på hårddisken för att enkelt tas 
fram igen när de behövs. På detta sätt sparas även eventuella ändringar som har 
skett i en tidigare besökt chunks struktur.  

Det är just chunk-systemet som är intressant för den här studien. Eftersom man 
fördelar genereringen på chunks så går det fortare att generera en värld 
eftersom alla chunks kan generera sina egna kuber parallellt istället för att en 
algoritm försöker generera alla kuber i hela världen på en gång. En annan enorm 
fördel är att det är mycket enklare och effektivare att spara hela chunks i minnet 
istället för att spara varje individuell kub, så det fungerar samtidigt som en slags 
sortering.  

En annan detalj som är intressant med Minecraft är att världen upplevs som 
sömlös; det finns inga tydliga kanter kring en chunk. Även detta förklaras på 
utvecklarens blogg. Enligt blogginlägget så fungerar detta tack vare att man 
genererar världen med hjälp av ett antal lager av tvådimensionellt samt 
tredimensionellt perlinbrus. Tyvärr beskriver inte utvecklaren i detalj hur man 
har manipulerat dessa algoritmer för att uppnå de slutgiltiga resultaten. 

 

 
Figur 1: Så här kan det se ut när man startar ett nytt spel i Minecraft. 

3.1.4 Infinity 

Infinity (I-Novae Studios, kommande) är ett spel inom genren MMOG (Massively 
Multiplayer Online Game) som utspelar sig i rymden. Alla planeter i spelets 
universum samt deras ytskikt är helt processuellt genererade. Utvecklaren I-
Novae Studos skriver på deras hemsida att de uppskattar att universumet 
kommer kunna innehålla ungefär 200 miljarder olika solsystem med varierande 
antal planeter, satelliter och månar i varje. Eftersom vår frågeställning handlar 
om att generera oändliga världar så kändes Infinity som ett relevant spel att 
studera för att få idéer om lösningar på problemen som kan uppstå vid en så 
pass storskalig världsgenerering. En aspekt som används i Infinity som vi anser 
är relevant för vår studie är det system som låter spelaren överblicka 
landmassor på de enormt detaljrika planeterna utan någon större inverkan på 
spelets bildfrekvens. Just för att det ska vara möjligt för en modern PC att 
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hantera denna detaljrikedom så används ett level of detail-system (beskrivs 
nedan) för att stegvis öka eller minska detaljrikedomen och komplexiteten på 
miljöerna under spelets gång. Allt eftersom spelaren kommer närmare planeten 
ökar detaljrikedomen, och likaså minskar den ju längre ifrån planeten spelaren 
befinner sig. Med ett sådant system kan vi låta flera chunks renderas samtidigt 
utan att vara oroliga för att bildfrekvensen blir instabil.  

3.1.5 Level of detail 

Level of detail (LOD) är alltså ett system som kan användas för att minska antalet 
ytor (polygoner) som ska renderas för varje bildruta, vilket leder till minskad 
detaljrikedom och komplexitet hos de grafiska element som spelaren ser. Tanken 
bakom att använda ett LOD-system är att eftersom det ändå inte går att urskilja 
detaljer på ett objekt om det befinner sig på ett långt avstånd från spelaren, eller 
om objektet endast visas som hastigast, så finns det ingen anledning att fortsätta 
beräkna detaljerna hos dessa objekt. Detta sker genom att minska de 
tredimensionella punkter som bygger upp ett objekt (vertexpunkter), och vid en 
lägre komplexitet blir polygonerna mellan punkterna större då antalet punkter 
blir mindre och detaljer försvinner. En sorts fraktalisering sker, och beroende på 
algoritmen som styr LOD går det i teorin att processuellt generera oändlig 
detaljrikedom. Genom att använda LOD kan antalet polygoner som ska renderas 
hållas mer stabil, vilket leder till att bildfrekvensen håller ett jämnare värde.  

 

 
Figur 2: Tydligt exempel på hur fler polygoner och ett högre antal vertexpunkter 
ökar detaljrikedomen, som i det här fallet påverkar hur rund sfären är. (Bild 
tillgänglig: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/MaxDZ8) 

Ett annat sätt att göra ett LOD-system som inte är dynamiskt är att i förväg skapa 
tredimensionella modeller med olika nivåer av detaljrikedom för samma objekt 
för att sedan skifta mellan dessa baserat på avståndet mellan spelaren och 
objektet. 

Clark (1976) skriver i sin artikel Hierarchical Geometric Models for Visible Surface 
Algorithms, som ofta anses vara ursprunget till LOD-system, om olika sätt att 
implementera LOD, och olika sätt för algoritmen att ta reda på vilka 
vertexpunkter som ska ansluta sig till varandra för att skapa större polygoner 
som återger färre detaljer. Det som intresserade oss mest med artikeln var den 
hierarkiska metoden (Hierarchical LOD, eller HLOD), som går ut på att gruppera 
noder i en scen utefter en hierarkisk struktur. Erikson (2000) förklarar i sin text 
HLOD: Hierarchical Simplifications for Faster Display of Massive Geometric 
Environments att uppdelningen och arrangeringen av dessa noder kan göras 
genom att använda octrees. Octrees är en trädstruktur där varje nod har åtta 
barn, vilket i en tredimensionell värld betyder att vi kan dela upp en kub i åtta 
delar med utgångspunkt i kubens mitt (Erikson, 2000). Eftersom den värld vi 
kommer att generera endast ska bestå av kuber skulle det vara möjligt för oss att 
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använda oss av ett HLOD-system som grupperar noderna med hjälp av octrees. 
Den tvådimensionella versionen av octrees heter quadtrees. Med octrees kan vi 
sammansluta flera mindre kuber till en föräldranod, och endast rita ut 
föräldranoden, vilket leder till färre vertexpunkter och färre polygoner. 
Beroende på hur långt bort kuberna är kan vi vidare sammansluta kuber till 
deras föräldranoder och göra större och större kuber med färre och färre 
vertexpunkter.

 

Figur 3: Uppdelning av en föräldranod till mindre kuber. (Bild tillgänglig: 
http://procworld.blogspot.se/2010/11/space-warps-and-octrees.html) 

3.1.6 Occlusion culling 

För att vidare optimera applikationen skulle det gå att implementera ett system 
som kallas occlusion culling eller visibility culling, som är ett sätt att avgöra vad 
som behöver renderas i världen (Hadwiger, 1998). Detta bestäms utifrån vad 
spelaren kan se, och sker genom att ta reda på vilka objekt som befinner sig 
framför spelaren och sedan endast rita ut det som inte är skymt av andra objekt. 
Denna teknik kan drastiskt dra ned på antalet polygoner som måste renderas. 
Hadwiger (1998) förklarar att detta system kan dra nytta av octrees. Då 
svagheten i ett occlusion culling-system är att alla objekt framför spelaren måste 
tas med i uträkningen, så det är möjligt att använda octrees för att minska antalet 
objekt genom att integrera dem i en föräldranod. Genom att först ta reda på vilka 
föräldranoder som befinner sig framför spelaren och endast räkna med de objekt 
som tillhör de relevanta föräldranoderna så kommer antalet objekt som ska tas 
med i uträkningen minska (Hadwiger, 1998). Detta system lämpar sig dock inte i 
alla situationer, t.ex. om antalet polygoner redan är relativt låg, då det krävs en 
del för att göra de nödvändiga uträkningarna för att systemet ska fungera, så det 
kan ge försämrad prestanda i sådana fall. 
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Figur 4: Denna illustration visar hur occlusion culling fungerar. De blå objekten är 
de som spelaren kan se och därmed ska dessa renderas. De röda objekten är 
utanför spelarens synfält och ska därför inte renderas. (Bild tillgänglig: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Occlusion_culling_example_PL.svg) 

3.2 Implementation och optimering 

För att försöka förstå bättre hur dessa olika metoder och tekniker fungerar så 
valde vi att skapa en processuell världsgenerator i spelmotorn Unity. Vi ville 
framförallt se om vi kunde skapa en oändlig spelvärld. Vi kommer i det här 
avsnittet förklara de olika delarna och beskriva de problem vi stötte på. 

Vi har två klasser som styr världsgenereringen: världsgenerator och 
chunkgenerator. Världsgenerator-klassen är relativt liten, men den har ett stort 
ansvar: att generera och hantera alla chunks. När applikationen startas så kallas 
världsgeneratorn-klassens funktion: genererachunk. Denna funktion tar en 
tredimensionell position som parameter, en så kallad vector3. Det enda 
funktionen gör är att instansiera ett chunkgenerator-objekt vid den inmatade 
positionen. Det första chunkgenerator-objektet som instansieras hamnar på en 
nollställd positon, med andra ord en position där alla axlar är lika med noll. Varje 
chunkgenerator-objekt som instansieras får ett namn som motsvarar dess 
positon, till exempel “(25, 0, 50)”. Den lagras sedan i ett hashtable. Detta gör vi 
för att kunna hålla reda på vilka chunks som är aktiva. Världsgenerator-klassen 
har även hand om det globala seed-värdet som kommer att användas för all 
generering. Detta nummer skickas även ner till varje chunk. Anledningen till att 
vi väljer att använda oss av hashtables för att lagra våra chunks istället för att 
använda exempelvis en array eller en lista är för att vi i ett hashtable kan lagra 
chunks under deras namn vilket gör det enkelt att hitta en chunk utan att behöva 
veta vilken position i samlingen den har. I övrigt finns det inga andra baktankar. 
Alla olika metoder fungerar givetvis och vi påstår inte att just hashtables skulle 
vara den bästa. 

En chunkgenerator börjar med att skapa en osynlig kub som är lika stor som 
chunken, denna kub används för att beräkna vilken chunk spelaren befinner sig 
inom. Efter detta så skapas ett unikt seed-värde för chunken. Vi använder det 
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globala seed-värdet som är manuellt inmatat i världsgenerator-klassen för att 
generera ett slumptal mellan värdet för chunkens X och Z position (vi använder 
oss inte av Y axeln för att placera ut chunks, men vi kan göra det om vi vill 
generera chunks i tre dimensioner, så Y kommer alltid att vara lika med noll). 
Detta unika seed-värde används sedan för att generera tredimensionellt brus i 
den tredimensionella matris som representerar chunken. Vi gör på det här sättet 
för att vi vill att alla chunks ska vara unika samtidigt som det alltid är samma 
chunk som genereras vid en given position när man använder samma globala 
seed-värde. 

Vår brusfunktion är väldigt simpel. Först så fylls matrisen helt och hållet med 
celler. En cell är i det här fallet en klass som lagrar två logiska värden. Det ena 
avgör om cellen är aktiv just nu och det andra avgör om cellen kommer att vara 
aktiv under nästa generation. Efter att matrisen fyllts med celler så går vi igenom 
varje cell och genererar, med hjälp av det unika seed-värdet, ett tal mellan 0 och 
100. Om detta tal är mindre än ett värde vi kallar för aktiveringschans, som vi 
manuellt matar in innan applikationen körs, så aktiveras den cellen (alla celler är 
inaktiva från början). Detta resulterar i ett jämnt fördelat brus av aktiva och 
inaktiva celler. Detta brus utgör grunden som nästa funktion kommer att 
bearbeta, nämligen den cellulära automaten. 

Vår brusfunktion erbjuder inte särskilt mycket kontroll, eftersom den är så pass 
slumpmässig. Eftersom den är så simpel så har den dock nästan ingen påverkan 
på bildfrekvensen. Den är också väldigt stabil, den gör det den ska och det finns 
inga andra funktioner som kan påverka bruset på ett negativt sätt. 

 
Figur 5: Här har vi genererat 9 chunks och genererat tredimensionellt brus i 
dessa. 

Den cellulära automaten kallas ett antal gånger baserat på ett tal vi tidigare 
matat in manuellt. Ju fler generationer som körs desto mer förfinat blir det 
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resulterande mönstret, men det tar också längre tid eftersom vi då måste gå 
igenom varje cell i chunken och göra beräkningar ännu en gång, vilket egentligen 
inte är särskilt effektivt. När funktionen kallas så räknar den antalet 
kringliggande celler hos varje cell i matrisen. Om en cell har tillräckligt många 
aktiva grannar så kommer den att aktiveras till nästa generation. Som vi 
förklarat i avsnitt 3.1.1 Cellulära Automater så kan vi enkelt ändra reglerna som 
styr hur den cellulära automaten fungerar. Vi valde att räkna utrymmet under de 
nedersta cellerna i chunken som aktiva celler. Detta resulterar i att att de 
nedersta cellerna ofta blir aktiva och detta fungerar bra för att generera mark 
eller golv. 

Efter att vi hade testat oss fram med olika inställningar så kom vi fram till att 3 
generationer var det optimala antalet för chunks av storleken 8x8x8 där 
aktiveringschansen för bruset är 15 % och gränsen för antalet aktiva grannar för 
att en cell ska aktiveras respektive inaktiveras är 6 och 5. Färre generationer än 
3 resulterade i att våra chunks fortfarande liknade det slumpmässiga bruset för 
mycket och när vi hade fler generationer än 3 så är skillnaden nästan omärkbar 
och därmed är fler generationer i det här fallet onödiga. Eftersom vi inte strävar 
efter att generera realistiska miljöer så är vi nöjda med miljöer som består av 
organiska former utan att det finns några ensamma kuber svävandes i luften. 

Den cellulära automaten vi använder oss av erbjuder en hel del kontroll om vi 
jämför med vår brusfunktion. Vi kan ändra värden för antalet generationer som 
ska genereras, hur många aktiva grannar en cell måsta ha för att aktiveras och 
hur många aktiva grannar som behövs för att en aktiv cell ska få fortsätta vara 
aktiv. Vi anser att den är stabil, då vi inte har stött på några avvikelser i 
genereringen. Den påverkar dock bildfrekvensen beroende på antalet 
generationer som genereras. När detta sker så upplever man en liten paus av 
varierande längd.   

 

Figur 6: Här har vi genererat 9 chunks efter att bruset har bearbetats i 3 
generationer av den cellulära automaten. 



 18 

Efter att den cellulära automaten har genererat det givna antalet generationer så 
kallas en funktion som instansierar de grafiska objekten. Liksom många av våra 
funktioner så går denna igenom alla celler i matrisen och när den hittar en aktiv 
cell så instansieras en kub på cellens matrisposition i förhållande till chunk-
objektets position. Att instansiera grafiska objekt på det här sättet visade sig 
vara väldig ineffektivt eftersom spelmotorn väntar med att rendera nästa 
bildruta tills alla funktioner har genomförts. På grund av detta blev vi tvungna 
att försöka optimera processen. Det vi gjorde var att lägga in en timer. När denna 
funktion kallas så sparas den tidpunkten i en variabel. Om tiden från och med 
starttiden är längre än vad det tog för den förra bildrutan att renderas så avbryts 
funktionen för att fortsätt vid samma ställe i början av nästa bildruta. Det som 
annars händer är att motorn väntar på att funktionen ska genomföras helt innan 
nästa bildruta renderas, och eftersom denna funktion visade sig vara relativt 
krävande så resulterade detta i små irriterande pauser när en ny chunk 
genereras. Denna optimeringsteknik har vi inte läst om tidigare utan var något vi 
själva kom på när vi programmerade. Vi menar dock inte att man måste göra på 
detta sätt, eller att det skulle vara det bästa sättet, men det visade sig fungera 
relativt bra. Vi drabbades fortfarande av små pauser, men längden på dessa 
pauser drogs ner markant. 

Efter att den första chunken har genererats och spelaren har instansierats på 
lämplig plats i den så markeras den chunken som aktiv. När detta sker så kallas 
en funktion i chunk-klassen som vi kallar för genereraKringliggandeChunks. 
Denna funktion genererar ett hashtable med positionerna runtomkring chunken. 
Detta hashtable jämförs sedan med värlsgeneratorns hashtable för aktiva chunks. 
Om det redan finns en aktiv chunk på en position så görs ingenting, men om vi i 
det nya hashtablet har en position där ingen aktiv chunk existerar så kallas 
världsgeneratorns genereraChunk funktion med denna positon som parameter. 
Sedan skrivs världsgeneratorns hashtable över med det nya. Sedan tas alla 
chunks som inte finns med i det nya hashtablet bort så att det alltid är totalt 9 
aktiva chunks vid en given tidpunkt. Eftersom vi genererar seed-värden baserat 
på en chunks position med hjälp av ett globalt seed-värde så, som vi beskrev 
tidigare, kommer alltid en likadan chunk genereras vid en given position. Detta 
gör att vi inte behöver spara chunkinformationen på datorn. Tack vare detta har 
vi alltså lyckats skapa en till synes oändlig spelvärld på ett relativt enkelt sätt. 

Systemet vi använder för att avgöra vilka chunks som är aktiva visade sig vara 
instabilt och då vi märkte att det orsakar buggar i form av vissa chunks som 
aldrig tas bort. Ju fler chunks som finns kvar i världen desto fler objekt måste 
motorn rendera och hålla koll på. Detta i sin tur leder efter ett tag till försämrad 
bildfrekvens. Problemet uppstod när spelaren snabbt hoppade fram och tillbaks 
mellan två chunks. Varje gång spelaren går in i en ny chunk så kallas funktionen 
för att ta bort gamla chunks och detta sker genom att den nya aktiva chunkens 
grannar jämförs mot alla chunks i världen. De som inte återfinns bland den 
aktiva chunkens grannar tas sedan bort. I teorin verkar detta fungera, men i 
praktiken så hann den inte göra detta tillräckligt snabbt när man snabbt hoppar 
mellan flera chunks och då kallades funktionen från flera håll samtidigt, vilket 
gjorde att programmet inte kunde hålla reda på vilka chunks som skulle behållas 
eller tas bort. Detta gjorde att grannarna från alla chunks som kallat på 
funktionen fick stanna. Vi löste detta problem enkelt genom att varje nytt 
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hashtable med grannar som skickas till funktionen läggs in i en kö så att den 
alltid tar en i taget. 

Vår occlusion culling använder sig av raycasts, en funktion som fungerar så att 
den sänder ut en linje av valfri längd i världen från valfri position i en valfri 
riktning. Om linjen träffar ett objekt går det att hämta information från det 
objektet, och linjen stannar vid objektet och går inte vidare efter det. Det går 
även att säga åt vad objektet ska göra när det blir träffat via raycasts. Algoritmen 
kan sända ut en linje från spelarens perspektiv som kan ta reda vad som befinner 
sig på varje pixel som spelaren kan se. Detta kräver dock att varje pixel får sin 
egen linje, då en kon av linjer sänds ut framför spelaren, och med en 
skärmupplösning på 1920x1080 så blir det över två miljoner linjer som ska 
sändas hela tiden. Vi upptäckte direkt att detta inte var hållbart då det saktade 
ned applikationen avsevärt. Lösningen vi använder är att istället bara sända ut 
en linje för var 50:e pixel, vilket gav mycket bättre prestanda och ungefär samma 
resultat. 

När en linje träffar ett objekt säger algoritmen åt objektet att det ska renderas, 
och eftersom linjen inte fortsätter så kommer ingenting bakom objektet att 
renderas. Då flera linjer kan träffa samma objekt så tar algoritmen först reda på 
om objektet redan är renderat, och om det är det så ska objektet inte försöka 
renderas igen. Efter en tid tar objektet reda på om det fortfarande är träffat av en 
linje, och om det inte är det så slutar det renderas. Det finns ett inbyggt occlusion 
culling-system i Unity som är tillgängligt endast i Pro-versionen. Vi valde att inte 
använda denna då vi inte äger en licens för Pro-versionen. 

I en separat testmiljö fungerade detta system utmärkt då alla objekt som var 
relevanta renderades och alla objekt som var skymda för spelaren förblev 
orenderade. Vi upptäckte att detta var tack vare att objekten var väldigt stora 
och stod slumpmässigt utplacerade på ett stort plan, vilket resulterade i att trots 
spridningen på linjerna så var det alltid minst en som träffade varje objekt som 
befann sig framför spelaren. Däremot när vi implementerade detta system i de 
miljöer som vår världsgenerator genererade så kunde inte linjerna träffa alla de 
små kuberna. Resultatet var att många av kuberna inte blev renderade så stora 
hål uppstod i världen. 

Vi kommer i nästa del presentera de slutsatser vi kommit fram till utifrån de 
resultat som vi presenterat i detta avsnitt. 
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4 Slutsats och framtida arbeten 

Frågan vi ställde i början av studien handlar om vilka problem man kan stöta på 
när man vill programmera en oändlig spelvärld med hjälp av processuell 
generering, och hur man kan lösa dessa problem. 

Det första problemet vi stötte på var valet av metod för den processuella 
genereringen. Det finns otroligt många brusalgoritmer att välja på, och som vi 
nämnde i avsnitt 3.1 Analys Av Litteratur & Interaktiva Medier så kan man absolut 
klara sig på att bara använda sig av brusalgoritmer, men om man även börjar 
titta på algoritmer så som cellululära automater så blir utbudet av metoder 
enormt. Eftersom majoriteten av dessa metoder genererar säregna resultat och 
erbjuder varierade nivåer av kontroll så är lösningen på detta problem att vara 
väl förberedd. Vet man i förväg vad man vill ha för resultat samt att man besitter 
en del kunskaper gällande vilka metoder som finns så är det ganska enkelt att 
använda sig av uteslutningsmetoden för att hitta de tekniker som ger önskvärda 
resultat. 

Ett annat problem vi stötte på under skapandet av vår egen applikation var att 
den cellulära automaten inte är särskilt effektiv i realtid. Den cellulära automaten 
är faktiskt den funktion som kräver mest prestanda av alla funktioner i vår 
applikation. Antalet generationer och storleken på en chunk har en enorm 
påverkan på hur lång tid det tar för den cellulära automaten att generera. En 
lösning på detta skulle helt enkelt kunna vara att man inte använder sig av en 
cellulär automat utan bara använder sig av olika sorters brus, men eftersom vi 
själva inte har testat detta och jämfört så kan vi inte säga att det skulle vara ett 
bättre alternativ. Detta skulle dock vara intressant att undersöka i ett framtida 
arbete. Om man nu ändå, som oss, vill använda sig av en cellulär automat så är 
det svårt att göra det effektivt i realtid. Att använda någon form av chunksystem 
som delar upp den cellulära automatens arbete hjälper oerhört mycket, men vi 
anser inte att det är tillräckligt. Andra tekniker för att optimera processen krävs 
om man vill använda sig av detta i ett riktigt spel. Man bör till exempel använda 
sig av någon teknik för att avgöra vilka objekt i världen som ska renderas och i 
vilken detalj, så som occlusion culling och LOD. 

Hanteringen av chunks kan utgöra ett problem om man vill göra ett sandlåde-
spel där man som spelare kan modifiera sin omgivning. Om vi hade 
implementerat en liknande mekanik i vår applikation så hade vi blivit tvungna 
att spara de modifierade chunksen på något sätt för att sedan hämta dessa igen 
när spelaren befinner sig i närheten. Detta resulterar dock i att ju fler chunks en 
spelare har modifierat, desto mer plats kommer applikationen att ta på datorn. 
Detta skulle vara intressant att testa i framtida studier.  

Vi valde att implementera occlusion culling i vår världsgenerator då vi anser att 
detta var den optimeringsteknik som vi kan dra mest nytta av. Då vi redan 
renderar endast en liten del av världen åt gången så skulle ett LOD-system inte 
bidra med någonting då avståndet mellan spelare och objekt aldrig blir 
tillräckligt långt för att det ska vara nödvändigt att sänka detaljrikedomen.  
Vår slutgiltiga occlusion culling kunde tyvärr inte användas för att optimera 
applikationen då den inte lyckades ta reda på alla objekt som skulle renderas, 
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men vi insåg att det skulle vara möjligt att använda ett octree-system för lösa 
detta. Genom en att kombinera flera kuber till en föräldranod hade vi kunnat dra 
ned på antalet linjer som behövts skickas ut från spelaren. Föräldranoden skulle 
inte visas för spelaren, utan de mindre kuberna som utgjorde den skulle visas 
istället, dock skulle kollisionen beräknas utifrån föräldranoden. Allt som skulle 
krävas var att denna föräldranod träffades av en linje för att de kuber som 
tillhörde just den noden skulle renderas. På grund av tidsbrist kunde vi dock inte 
implementera octrees och få dem att fungera tillsammans med vår occlusion 
culling. 

Vi anser att vi med detta har lyckats besvara vår frågeställning, även om vi 
enbart skrapar på ytan av allt som processuell generering innebär. 
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