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Möblering med Procedurell Generering
Furnishing with Procedural Generation

Abstrakt
I spelutveckling finns det idag två sätt för utvecklare att skapa digitalt innehåll.
Manuellt av personer som skapar allt innehåll för hand eller automatiskt av program
där ekvationer istället beskriver innehållet och generera detta vid behov.
Att låta ett program generera digitalt innehåll kallas Procedural Content Generation
(PCG) och används i grafiska applikationer, dataspel, simulatorer och onlineapplikationer.
I detta arbete, gjort för Linnéuniversitetet, utvecklas ett sätt att möblera ett virtuellt
rum genom att bruka konceptet för PCG. Genereringsalgoritmen är regelbaserad och
med denna lösning kan ett eller flera virtuella rum möbleras utan att innehållet för
rummen behöver sparas.
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Abstract
In game development today there are two ways for developers to create digital
content. Manually by people who create all the content by hand or automatically by
letting a program, through use of equations that describes the content, generate it when
needed.
The method of letting a program generate the digital content is called Procedural
Content Generation (PCG) and is used in graphic applications, computer games,
simulators and online applications.
This work, for the Linnaeus University, is about the development of a way to furnish a
virtual room by the concept of PCG. The generation algorithm is rule based and with
this solution one or more rooms can be furnished without the need to save the rooms
content.
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Introduktion
Bakgrund
Större program som dataspel innehåller en mängd data som grafik, ljud och musik. Detta kallas för
digitalt innehåll och produceras av olika konstnärer.
I dataspelsbranschen ökar hela tiden kraven på mängd och kvalité för innehåll och för att hantera
detta har utvecklare blivit tvungna att antingen anställt fler konstnärer eller helt enkelt välja bort en
del av det digitala innehållet. Men nu använder man även Procedural Content Generation (PCG)
som ett alternativ för produktion av digitalt innehåll. [6] [19]
PCG konceptet är ingen nyhet utan är ett koncept som har varit närvarande inom datatekniken sen
slutet på sjuttiotalet. Eftersom digitalt innehåll genereras automatiskt innebär det en lägre kostnad
för utveckling av produkten. Andra fördelar är att lagringsutrymmet för ett program minskar
eftersom digitalt innehåll inte måste sparas utan endast genereras när det behövs. Genereringen ger
även en utvecklare möjlighet till oändlig mängd dynamiskt innehåll. [2]
Inom området datagrafik har det redan utvecklats genereringsverktyg för bl.a. texturer, 3Dmodeller, grafiska effekter, animation mm. Man använder exempelvis PCG metoden för att
återskapa naturliga fenomen som träd (se bild 1), moln och undervegetation. [32]
Ett användningsområde som däremot är relativt nytt är artificiella fenomen som vägar, städer,
byggnader och annat som är uppbyggt av människor. Det finns program som skapar städer och från
denna utveckling kommer nu problemet om hur man gör om en användare också ska utforska
byggnader invändigt. [32]
I en intervju med en anställd på EA Dice så belystes procedurell generering av inomhusmiljöer och
därför kommer detta arbete fokusera sig på detta. [32]

Bild 1: Batman: Arkham Asylum. Träden är skapade av SpeedTree som utnyttjar L-System för procedurell generering
av innehåll (PCG). [23]
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Förkortningar
C#

Objektorigenterat programmeringsspråk liknande Java utvecklat av
Microsoft och som ingår i ramverket .NET. C# (som utalas ”C Sharp”)
syntax är starkt influerat av programmeringsspråket C++.

PCG

Procedural Content Generation.

PRNG

Pseudo-Random Number Generator

Termer
Agent Based System
Agentbaserade system innebär att det skapas agenter med olika egenskaper och mål. Agenter
användas för att bygga upp staden och beter sig likt personer som köper mark, söker bygglov,
bygger hus, säljer. På detta sätt kan man återskapa realistiska artificiella fenomen som oftast är
uppbyggda genom en rad komplicerade följder av handlingar. [3]
Dataspel
Inom denna benämning ingår alla typer av digitala spel för PC, Mac, konsoler, mobiltelefoner,
onlinespel mm.
Demoscene
Demoscene är en arenakultur för datakonst. Demoscene skapar ickeinteraktiva ljud och bild
presentationer som körs i realtid. Dessa presentationer kallas Demo och det huvudsakliga målet för
ett Demo är att visa upp kunskaper inom programmering samt digital grafik och musik. [16]
Digitalt innehåll
Med digitalt innehåll menas allt innehåll i ett program som inte direkt hör till programmets
konstruktion utan som är digitaltmaterial som används av programmet för olika ändamål. Detta kan
vara grafik, musik och ljud, texter, positionsdata, mätvärden mm.
EA Dice
Electronic Arts Dice, EA Dice är ett spelutvecklingsföretag som ägs av EA (Electronic Arts).
First-Person-Shooter
Action dataspel i första-persons-vy. Kameran i dataspelet visar synfältet från spelkaraktärens ögon.
Fraktaler
En fraktal är en enkel geometrisk form som rekursivt kan användas för att skapa mer komplexa
former, en enkel geometrisk form man utgår ifrån kan exempelvis vara en triangel eller cirkel. [3]
Gird Layout
Innebär användandet av rutnät för att gestalta strukturer exempelvis ett vägnät eller en stadskart. [3]
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MS Visual Studio
Arbetsmiljö för programmering skapat av Microsoft.
Perlin Noise
Perlin Noise är en metod som används för att skapa natur trogna texturer eller höjdfält. Metoden
använder flera lager av olika sorters brus som kombineras för att ge olika typer av mönster. Bruset
är oftast skapat genom pseudo-random funktioner. [3]
Procedural City
Procedural City är ett program av Introversions Softwares som med hjälp av en rad olika metoder
genererar virtuella städer.
SpeedTree
SpeedTree är ett verktyg för att skapa och rendera vegetation i spel, programmet använder PCG i
form av L-system. [21]
Split Grammars
Split Grammars eller Shape Grammars fungerar precis som L-System men istället för
bokstavsinstruktioner används instruktioner om former som ska skapas i processen. [3]
Spore
Spore är ett dataspel utvecklat av Maxis och marknadsfört av EA. Spelet går ut på att skapa egna
varelser och med dessa utforska ett helt universum. Spelaren följer varelsernas utveckling från
encelliga organismer till intelligenta varelser som kan resa ut i rymden och befolka andra planeter.
Spelet är väldigt dynamiskt eftersom man kan forma sina egna varelser väldigt fritt och få unika
animationer till dessa genererade. I detta dataspel assister även användaren till skapandet av det
digitala innehållet eftersom användare själva står för indata för genereringen. [20]
Template Based Generation
Genom att studera olika städers layout i verkligheten kan man hitta mönster och generera städer
utifrån dessa. [3]
Tiling
Tilling är att olika former av byggstenar kan kombineras med varandra för att skapa olika mönster
och former. [3]
Voronidiagram
Voronidiagram används för att skapa cellstrukturer som kan användas för att få hudtexturer eller
stadskartor. Diagrammen är en komposition av områden som skapas genom att från ett antal punkter
dra en gränslinje precis på mitten av avståndet mellan punkterna och göra detta för närmaste
grannar. [9]
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Mål
Huvudmål
I kontakt med erfaren personal på området PCG från EA Dice [32] framkom det att många dataspel
har virtuella inomhusmiljöer som står helt tomma eftersom det inte alltid finns tid eller resurser för
att möblera dem. Därför valdes möblering som ett område att testa PCG på samt att det är få som
just arbetat med inomhusmiljöer eller möblering tidigare.
Det övergripande målet för arbetet är att skapa ett program som på ett realistiskt sätt möblerar ett
rum. Detta betyder att möbler automatiskt kan placeras i ett rum på ett sådant sätt att rummen känns
realistiskt möblerade.

Delmål 1
Minimum kravet på realism för möbleringen är att det ska gå att komma in i rummet utan problem
samt att möbler i rummet har avstånd till varandra som stämmer överens med verkliga regler vid
möblering.

Delmål 2
Demonstrera algoritmen i en enkel fönsterapplikation, där resultatet visas i 2D.

Delmål 3
Visa utplaceringen i en befintlig 3D-motor där möbler kan representeras av 3D-modeller.
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Begränsningar
Variation
Varje civilisation har sin distinkta stil. Bakomliggande faktorer som kultur, tid, teknik, religion
formar utseendet. Detta arbete kommer vara begränsat till en typ rum i en privat bostad med ett
mindre antal nutida möbler.

Regler
Virtuella och fullständiga inomhusmiljöer innefattar en stor mängd data som arkitektur, planlösning,
möbler, placering av möbler och föremål, texturer, stilar, färg osv. Detta arbete kommer inte att
kunna täcka alla aspekter, utan ett antal kritiska regler för möblering väljs för att skapa algoritmen.

Virtuella miljön
Hantering av rum med diagonala väggar eller andra mer avancerade former på rum kommer inte
implementeras. Programmet jobbar också bara i två dimensioner dvs placering i höjdled ignoreras i
stort sätt och alla placerade objekt i rummet kommer stå på golvet eller bara hänga från taket.

Fokus
Fokus för själva programmet kommer att ligga på realism och enkel användning. Detta eftersom
orealistisk placering av möbler i en spelmiljö exempelvis kan göra ett dataspel omöjligt att klara 1.

1

Som att exempelvis att blockerar en dörren in till ett annat rum med en möbel.
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Teori
Procedural Content Generation
Grundkoncept
”Nyckelegenskapen hos procedurella genereringstekniker är att den beskriver en helhet, vare sig det
rör sig om geometritextur eller effekter, i form av sekvenser av genererings instruktioner istället för
ett statiskt block av data. Dessa instruktioner kan när det behövs anropas på för att skapa en resurs
och beskrivningen kan parametriseras för att tillåta genereringen av instanser av varierande
karaktär.” [1]
Procedural Content Generering (PCG eller procedurell generering av innehåll) är en bred term som
innefattar all form av digitalt innehåll som kan genereras med hjälp av slumpmässiga tal och
ekvationer som beskriver innehållet. [5] Genereringen kan ske i realtid eller strax innan
användandet. [6]
PCG är en gammal teknik som under en period varit bortglömd. Men dagens krav från marknaden
på större och mer komplext innehåll i dataprogram som dataspel har inneburit att utvecklare
återigen börjat använda PCG eftersom produktion av det handgjort material i de sökta mängderna är
oekonomiskt. [6]

Historia
Procedurell generering av innehåll anses ha sitt ursprung från Benoit Mandelbrots [2] arbete med
fraktaler. Benoit Mandelbrots arbetade för IBM där han undersökte en rad olika områden som
frekvensen av olika ord i text, turbulens, sekvenser av fel i radiosändningar, galaxhopar,
förändringar i aktiemarknaden och nivån på floden Nilen. Efter detta kom han fram till att de olika
uppgifterna han arbetade på var besläktade. Alla handlade om procedurer som geometriskt kunde
beskriva irreguljära fenomen.
1975 kom han på ordet ”Fraktal” som är en enkel form som kan upprepas rekursivt för att bygga
upp en mer komplicerad form. Förmågan att skapa avancerade strukturer ur enkla former är vad
många olika tekniker inom PCG eftersträvar och varför Benoit Mandelbrots fraktaler ligger till
grund för detta område [2] (se figur 1).

Figur 1: En tidig fraktal”Koch Snowflake”[24]
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PCG dök upp i slutet av 70-talet och det tillämpades ofta inom datatekniken fram tills att den stora
begränsningen i prestanda för datasystemen upphörde att vara lagringsutrymmet och istället blev
processorhastigheten. Men egenskapen att kraftigt kunna minska kravet på lagringsmängd har
inneburit att tekniken under en lång tid använts och utvecklats i forskningsprojekt som rörande
datalagring och överföring av data samt inom data-subkulturen Demoscene. Ett bra exempel på
denna utveckling är dataspelet ’.kkreger’ från demoscenegruppen ’.theprodukkt’.[2]

Bild 4: '.kkrieger' är ett First Person Shooter skapat av den tyska demogruppen '.theprodukkt' som i stor utsträckning
nästan är helt uppbyggt av procedurella tekniker.[27]

Texturerna i .kkrieger lagras genom att deras historik vid skapande sparas och tillsammans med en
texturgenerator istället för att spara texturer traditionellt via per-pixel basis. Meshar skapas från två
grundsolids (boxar och cylindrar) vilka sen deformeras för att få önskad form. Dessa två
genererings processer leder till lång laddningstid för spelet då alla resurser för spelet skapas under
laddningen. Spelets musik och ljudet produceras av en flerfunktionssynthesizer som matas med en
kontinuerlig ström MIDI-data. Synthesizern producerar sen musiken i realtid.
Hela spelet är bara 97,280 byte stort, (0.097 MB). Enligt utvecklarna skulle .kkreiger kräva 200-300
MB om spelets lagrats på konventionellt vis. [18]
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PCG är just nu, 2010, en populär gren inom datatekniken som diskuteras allt mer. [22]
Kända exempel på modern tillämpning av PCG är Will Wright och Maxis dataspel Spore, verktyget
SpeedTree för generering av träd samt Introversions Softwares generator för städer Procedural City.
(Se bild 2 och 3)

Bild 2: SpeedTree [25]

Bild 3: Procedural City [26]
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Fördelar
•
•
•
•

Eftersom genereringsarbetet är detsamma för en liten mängd digitalt innehåll som en större
mängd spar man tid och pengar för projekt. Tillskillnad från att för hand skapa digitalt
innehåll där kostnaden ökar med mängden.
Erbjuder möjlighet till innovation. Då PCG tillåter utvecklare att snabbt skapa flera unika
varianter av digitalt innehåll mer än det man enbart hade som mål först.
PCG är dynamiskt och kan snabbt förändras om projektet kräver det. Vill en level designer
flytta en väg så kan miljön anpassa sig efter denna ändring utan att en grafiker behöver göra
om någonting.
Mängden data som behöver lagras försvinner nästan helt med PCG.

Nackdelar
•

•
•
•
•

Utvecklingstiden för algoritm kan bli för lång i förhållande till det man vill uppnå.
En algoritm skulle kunna återskapa en stadsmiljö som är så pass detaljerad att den rivaliserar
med en handgjord men för en erfaren grafiker är det oftast lättare att förutsäga hur lång tid
det tar att skapa något oavsett detaljnivån.
Kan vara svårt att jobba med eftersom det kan krävs att en designer har god datateknisk
kunskap samt är väl insatt i det algoritmen ska producera.
Gör lasten tyngre för programmerare i projekt eftersom det hela handlar om algoritmiska
system som måste programmeras. Detta är en arbetsgrupp som i vanliga fall sällan sitter
sysslolös vid utveckling av mjukvara.
Kräver omfattande tester eftersom små ändringar i algoritmen kan få stora konsekvenser. En
genererad skog i ett spel kan bli omöjlig att ta sig igenom efter en ändring.
PCG innebär mer jobb för CPU:n och ökar laddningstider när mycket material ska
genereras. Använder programmet även en avancerad AI finns det risk att det blir långsamt
eftersom både AI och PCG utnyttjar processorkraft i större utsträckning.

Detta framkommer tydligt att det finns fler nackdelar än fördelar med PCG. Men det är viktigt att komma ihåg att
fördelarna med PCG har väldigt stor betydelse i vissa projekt som väger upp nackdelarna. [6]
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Struktur vid utveckling
Applikationer som utvecklas för PCG innehåller ofta tre huvudfunktioner: Abstraktion, Parametrisk
Kontroll och Flexibilitet. Dessa finns nästan alltid med i någon form vid utveckling av PCG. [1]
1. Abstraktion innebär att data inte specificeras på vanligt vis utan istället beskrivs av en
algoritm eller som en samling procedurer och kan skapas när det behövs. En operatör för ett
PCG verktyg ska enkelt kunna manipulera och skapa data utan krav på detaljerad kännedom
om hur algoritmer implementerats i programmet. [1]
2. Parametrisk Kontroll är att skapa definierade och justerbara parametrar så att dessa
korresponderar till specifika beteenden i den procedurella genereringen. Utvecklarna kan
definiera användarkontroller åt exempelvis en konstnär för att denna ska kunna jobba
effektivt med ett verktyg som styr generering av innehåll. Exempel på parametrar är höjden
på berg i en terrängalgoritm eller antalet segment i en procedurell sfär. [1]
3. Flexibilitet är möjligheten att kunna fånga en hel entitet utan att explicit binda den inom en
verklig världs gränser. Parametrar kan då varieras för att producera en bred samling av data
som inte nödvändigtvis är bunden till gränserna hos originalprojektet. Procedurella tekniker
är även i sin natur sällan bundna till antal polygoner eller upplösning vilket är väldigt
användbart inom datagrafiken. [1]
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Naturliga och artificiella fenomen
Många återkommande mönster existerar i vår omgivning och detta gör det möjligt för oss att
återskapa miljöer och objekt i dataprogram. Detta sker oftast genom olika matematiska beräkningar.
En fascinerande upptäckt är att det visat sig vara relativt enkelt att just beskriva naturliga fenomen. I
naturen finns det bland annat gott om numeriska mönster, allt från antalet fingrar eller antal ben på
djur till knoppar på blommor 2. [2]
Vanliga tekniker för att bygga upp geometri för naturliga fenomen är Fraktaler, L-system, Pearlin
Noise och Vorinidiagram. Med dessa kan man skapa bergskedjor och andra miljöer, olika typer av
växter och molnformationer samt marktexturer och hudtexturer. [2]
Artificiella konstruktioner har synliga mönster men är däremot svårare att bygga upp för att de
generellt sätt är mer komplicerade än naturliga föremål. En byggnad kan givetvis beskrivas i
primitiv form som en box men för högre detaljnivå kan man oftast inte använda enkla lösningar.
Detaljer och andra delar som rör en byggnads utseende är saker som område, miljö, kultur, teknik,
historia, estetiska och arkitektoniska regler och alla dessa förändras även beroende på tiden. Därför
kan det digitala återskapandet av artificiella fenomen vara väldigt komplicerat att få realistiskt.
Tekniker som använts i samband med denna form av generering är Tilling, Agent Based Systems,
L-system, Grid Layout, Geometric Primitives, Template Based Generation och Split Grammars.
Dessa tekniker kan användas för att bland annat bygga upp vägnät, byggnadsmodeller, stadskärnor
och fasadtexturer. [3]

2

Fibonaccis talföljd, som börjar med 3, 5, 8, 13, 21, 34 osv.
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L-system
L-system, eller Lindermayer system, är ett parallellt textomskrivningssystem. Denna teknik används
inom datateknik bland annat för att skapa fraktaler och modulera olika typer av växter [3] (se bild
5).
Systemet använder bokstäver som representanter för handlingar, dessa ordnas i ett antal sekvenser.
Genom att systemprocessen upprepar dessa handlingar för varje ny del kan man skapa
komplicerade mönster och former. För att utnyttja denna metod till att skapa en byggnad skulle
axiomet (utgångspunkten) kunna vara en bounding box och instruktionerna för de olika sekvenserna
vara händelser som transformation (skala och flytta), bygg ut, förgrena och avsluta. [3]

Bild 5: L-system används för att genererar en växt i L-system Viewer [28]
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Kvalitetstest för generering av artificiella fenomen
För PCG krävs att resultatet och algoritmen noga testas eftersom man till skillnad från manuellt
producerat digitalt innehåll inte har direkt kontroll över resultatet som genereras. [6]
I tidigare arbeten där tester utförts med olika metoder för att generera artificiella fenomen som
byggnader kom man fram till följande punkter för att kontrollera egenskaperna hos olika PCG
tekniker[3] :
•
•
•
•
•
•
•
•

Realism, är resultatet visuellt övertygande eller stämmer överens med verkligheten.
Skala, är proportionerna för det man vill återge
Variation, är resultatet lika varierat som originalen i verkligheten
Indata, hur pass lite indata krävs för att få ut bra resultat
Effektivitet, hur snabbt sker genereringen av algoritmen med tanke på mängd som genereras
Kontroll, i vilken grad kan en användare påverka genereringen.
Realtid, kan genereringen ske i realtid eller finns det några optimeringstekniker som
möjliggör detta.

Regelbaserade system och algoritmer
Ett regelbaserat system består av en regelbas (det vill säga permanent data), ett processsystem och
ett arbetsområde (eller temporär lagring av data). Ett användargränssnitt kan också vara kopplat till
regelbaserade system men detta är inte nödvändigt för huvudprocessen eller applikationen.
Samlingen regler som lagras som i regelbasen brukar även kallas kunskapsbas. Reglerna är av
formen ”om detta händer eller är sant gör denna handling” (if-condition-then-action).
Regelbaserade algoritmer kan definieras vid metoder som använder en algoritm för att generera
regler från en samling av data, dessa regler appliceras därefter på ny data. [8]

Pseudo-Random Number Generator
Pseudo-Random Number Genereator (PRNG) är algoritmer som via matematisk formel beräknar en
följd av slumpmässiga tal. Användning av PRNG är mycket vanligt i datateknik då det finns många
områden där det gäller att snabbt producera en mängd slumpmässiga nummer.
Nummerföljder som genereras vid användning av PRNG är deterministiska, viket innebär att en
specifik talföljd från en PRNG kan återskapas så länge man känner till startvärdet.
Dessa talföljder är också periodiska, detta kan vara till nackdel i visa sammanhang men är ett
mindre problem idag då sekvenserna är så långa att det för det mesta kan ignoreras.
Exempel på detta program som ofta använder PRNG är modelleringsapplikationer, dataspel,
simulatorer och testprogram. Däremot är PRNG inte praktiskt att använda i applikationer som
kräver att nummerföljderna är oförutsägbara som t.ex. vid kryptering och i hasardspel. [7]
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Inredningsarkitektur
”Inredningsarkitektur är den gren av arkitekturen som rör allt som finns inuti ett rum - väggar,
fönster, dörrar, ytor, texturer, ljus, färg och inredning. Alla dessa element används av en
inredningsarkitekt för att utveckla en fungerande, säker och estetiskt tilltalande miljö eller plats för
användare av en byggnad.” [16]

Bild 6: Exempel på inredning. [29][30]

Inredningsdesign har många olika stilar och regler (se bild 6). Men det finns några grundläggande
regler eller punkter som ofta är nödvändiga att ta hänsyn till:

Funktion
Vid inredning av ett rum är funktion en viktig aspekt (vad det ska användas till och vilka som
kommer använda det). Rum kan tillexempel användas för konversation, underhållning, förvaring,
mat- eller sovplatser. [10]
Ett rum fyller alltid en funktion och stora rum kan ha flera. Dessa delas ofta upp för varje funktion.
[14] Det är då vanligt att definiera skilda funktionsytor med hjälp av färger, mattor, rumdelare eller
arkitektiska gränser. Detta organiserar rummet och minskar känslan av fragmentering. [10]

Utrymme
Utrymmets dimensioner och form har stor betydelse vid möblering. Mängden, storleken samt typen
av möbler bestäms till stor del av detta.

Standardmått
Det finns standarder för mått mellan möbler eller andra viktiga element i ett rum. Funktionsmått
(eller betjäningsareor) är samlingsnamn för standard mått som används för att få en bra
bostadsplanering. Måtten baserar sig på aktiviteter och ger oss riktlinjer för att en bostad med dess
olika rum ska fungera bra samt att personer ska kunna röra sig i den smidigt. [31]
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Fokuspunkter
Fokuspunkter är det som fångar blicken hos en person när de går in i ett rum och är något man
använder för att förankra de andra möblerna omkring sig. Möbler i rummet bör lyfta fram
fokuspunkten och det är vanligt att fokuspunkten förankras till en vägg. [12]
Exempel på fokuspunkter är en stor målning, öppen spis, en stor kruka, ett stort fönster, en stor
bokhylla, en soffa med en tavla över, en fondvägg eller ett underhållningssystem. [10]
Skala
Det är viktigt att se till att skalan och proportionen på möblerna är i förhållande till storlek på
rummet 3. Små enkla möbler passar bättre i små rum och stora möbler i stora rum. [11]

Balans
Balans eller jämvikt är något människor eftersträvar i många olika områden inte minst i utrymmena
vi vistas i.
Symmetri och asymmetri är två olika sätt att uppnå jämvikt i ett rum. Asymmetri ger ett rum en
informell design vilket är vanligt om man vill skapa hemtrevliga och intressanta miljöer. Symmetri
ger en formell design och är vanligt i företagslokaler och på andra platser där många olika
människor vistas. Asymmetri får man genom att använda udda nummer av föremål och varierande
höjder samt att placera föremål på olika avstånd från varandra eller i udda mönster som exempelvis
triangel formationer. Balansen kommer av att de olika typerna tillsammans bildar en jämn balans i
ett utrymme även om de individuellt skiljer sig från varandra. Att skapa symmetri handlar i grund
och botten om att tydligt spegla föremål mot varandra för att uppnå balans. [14]
Båda sätten strävar efter balans och man kan tillämpa detta på många olika sätt för föremåls
placering, storlek, höjd, och färg. [15]

Trafik
Framkomlighet i form av gångvägar och tomma ytor är minst lika viktiga att planera i rum som
möblerna. Möbler kan inte stå hur som helst utan fria gångvägar behövs för att först och främst
komma in i rummet och till de olika möbelgrupperna. [12] Är det två eller flera dörrar i ett rum bör
det även tas hänsyn till hur frekvent trafiken är och eventuellt göra dessa gångvägar större eller
minska mängden möbler i rummet för att göra det smidigt att ta sig fram. [13]

Färg, mönster och förenande teman
Genomgående tema eller andra förenande element som mönster, färg eller linjer kallas rytm [14]
och detta ger en form av balans åt ett rum. Genom att placera möbler så de kompletterar varandra
kan man förutom att göra rummet mer visuellt tilltalande även ge olika signaler och intryck. Det går
även att använda färger, mönster och linjer för att uppnå detta. [11]
Färg och mönster kan på många olika sätt användas för att påverka hur vi upplever ett rum. Ett
exempel är användandet av kalla och varma färger. Studier visar att kalla färger flyttar ut väggar i
ett rum och ger intryck av att det är större medan varma färger drar in väggarna och gör att det
känns mindre.

3

Generellt anses det vara visuellt bättre med få möbler i rum men att av den anledningen placera ett fåtal
överdimensionerad möbel kommer leda till kraftig obalans i rummets skala.
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Metod
Programspråk
Programmet skrevs som en fönsterapplikation för MS Windows i programutvecklingsmiljön MS
Visual Studio och språket C# (se bild 7).

Bild 7: En enkel fönsterapplikation skapades för att snabbt kunna testa algoritmer.

3D-utritning
För 3D-utritning användes 3D-motorn WorldEngine utvecklad av Anders Nivfors, EA Dice
(se bild 8).

Bild 8: 3D-motorn WorldEngine
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Modeller
Själva rummet skapades i 3D-moduleringsprogrammet Blender. För 3D-utritingen användes
modeller från Scopia Visual Interfaces Systems (se bild 9).

Bild 9: 3D-Möbler

Regler
En mängd olika regler och andra faktorer avgör hur ett rum möbleras. Detta lede till att ett
regelbaserat tillväga gångsätt valdes som grund för programmets algoritm så att programmet
anpassar möbleringen efter kända regler och mått.
Regler för regelsystemet samlades in från olika sidor på Internet, som handlade om inredning. Där
de viktigaste eller mest omnämnda grundreglerna valdes ut för design av algoritmen.
Information om vanliga mått i bostäder gavs även av en person från ett byggnadsföretag.

Slumpmässiga val
Slumpmässiga val är en viktig del i programmet eftersom de gör resultatet som skapas unikt.
Det är av stor vikt att man använder PRNG för detta där frön kan kontrollera resultatet som
genereras även om slumpen styr de olika valen. Exempelvis vill man i dataspel som spelas mellan
flera personer över Internet att allt som genereras där är det samma för alla, är de i samma rum ska
de se samma saker (se bild 10).

Bild 10: Även om valen är slumpmässiga är kontrollen över vilka de är fortfarande viktig.
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Design
Själva programmet består av ett regelsystem (kunskapsbas), arbetsytor eller placeringsobjekt samt
ett antal containerobjekt
Regelsystemet innehåller regler för inredning, mått och listor med möbeltyper (se utdrag ur kod 1).
Arbetsytan för lösningsprocessen är placeringsobjekten som symboliserar varje möbel eller
möbelgrupp.

Utdrag ur kod 1: Exempel från testprogrammet på några värden som matas in.

Möbleringen av ett rum är en rekursivprocess där trädstrukturen som uppkommer beskriver
möbleringen. Rekursivitet gör att detaljnivån enkelt höjs i ett rums möblering. (se figur 2)
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Figur 2: Flödesdiagram för algoritm
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Kritik mot metod
C#
C# har använts eftersom det likt Java är enkelt och snabbt att utveckla i och framförallt är ett
programspråk jag är van vid.

WorldEngine
Det finns andra, större 3D-motorer som också är gratis t.ex. Ogre och Irrlicht. Men eftersom
uppgiften för 3D-motorn endast var att rita ut ett par enkla modeller ansågs det räcka med en enkel
3D-motor.

Blender
Den stora anledningen till att Blender användes var att Blender tillskillnad från andra 3Dmoduleringsprogram av samma klass är gratis.
Fler modeller än testrummet skapades inte för projektet eftersom det hade tagit för lång tid.

3D-modeller
För 3D-utritingen användes modeller från Scopia Visual Interfaces Systems.(se bild 6)
Modellerna användes eftersom de var gratis och lätta för 3D-motorn WorldEngine att läsa in.

Design
Med funna regler skapas en algoritm för möblering av ett rum som är regelbaserad och har en
rekursiv del.
Efter att studerat andra arbeten bland annat uppbyggnad av städer med PCG kan man se att en
befintlig algoritm som L-system skulle kunna ha utnyttjats. L-system skapades från början för att
generera växter men har i projektet CityEngine skrivits om och med mycket gott resultat klarat av
att generera städer [4]. Lösningen med L-System påminner i olika avseenden om hur det utvecklade
programmet fungerar.
Att denna metod inte testas beror på att kunskap om L-System kom in för sent i arbetet.
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Resultat
Algoritmen som skapades producerar dynamiskt olika positioner för möbler och möbelgrupper i ett
rum (se bild 11).
I programmet kan mått och regler för rum, möbler och möbelgrupper läggas till eller tas bort efter
behag och dessa används därefter automatiskt i genereringsprocessen. Programmet kan skapa en
specifik möblering som upprepas genom att ge rätt frö vid de slumpmässiga valen. Resultatet som
ges i en lista med position och möbel typ för varje möbel.
Alla tänkta funktioner för möbleringen som att låta programmet sköta val av färg, mönster och
texturer eller lägga upp speciella gångvägar mellan två dörrar i ett rum blev inte implementerade.
Men det gick att tydligt se att de regler som användes kunde hantera möblering för att kraven på
framkomlighet samt rätt möbel på rätt område gick att uppnå.

Bild 11: 3D-motorn WorldEngine använder placeringsdata från den utvecklade lösningen och placerar in möblerna.
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Uppfyllande av PCG egenskaper för algoritmen
För generering av artificiella fenomen har det skapade programmet följande egenskaper:
•

Realism uppfylls genom att inga av möblerna placeras så att de blockerar några öppningar
(dörrar och fönster) eller förhindrar framkomligheten till andra möbler. Balansen i rummet
fungerar också bra då rummet inte kan få alla möbler placerade på samma del av rummet
samt att fria områden skapas för att hålla möbleringen luftig.
Placeringen efter ordnade noder gör att det finns en känsla för ordning i rummet även om
möbler inte står i fasta mönster.

•

Skalan på föremålen bestäms av storleken på rum som också går att förändra och fungerar så
länge det finns modeller av varierande storlek.

•

Variation beror på mängden möbelmodeller samt inmatade stilar i programmet.
Regelsystemets värden är även enkelt att förändra eller byta ut.

•

Indata som krävs för programmet är typ av rum eller funktion, storleksmått och en lista med
viktiga punkter i anknytning med rummet samt deras typ.
För att kunna använda programmet praktiskt måste rum ha sin storlek och position angiven
samt liknande information för eventuella dörrar och fönster.

•

Effektivitet kan givetvis förbättras på olika sätt men det går snabbt att generera ett nytt rum
och storleken på programmet ökar inte oavsett hur många möbleringar som ska göras.

•

Kontroller som finns kan hantera fröet för de slumpmässiga valen, hur pass mycket
programmet förlitar sig på slumpen och rummets mått samt typ. Det går även att mata in
extra punkter i listan som instruerar algoritmen om viktiga områden i rummet. Man kan
även ändra hur många placeringsnoder rummet delas upp i för att få en grövre placering med
fler punkter i något led eller tvärtom.

•

Realtid skulle kunna fungera. Programmet genererar ett nytt rum mycket snabbt, det rör sig
om millisekunder. Denna hastighet beror på mängd samt storlek på rum. Men genereringen
av det digitala innehållet för detta program är inte ämnat att ske i realtid.
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Delmomenten i algoritmen
Den regelbaserade algoritmen i programmet består till stor del av olika if-satser och andra tillstånds
test (se utdrag ur kod 2).
Påverkan i möbleringen blir oftast i förändringar av mått, val av typer och ändringar av
placeringspunkter.
De flesta reglerna är hämtade från verklig möblering men det har ändå krävts stödfunktioner till
programmet för att smidigt kunna simulera olika aspekter i möbleringen. Tillsammans skapar de
olika delarna resultatet i form av positioner för olika möbeltyper i ett specificerat utrymme.

Utdrag ur kod 2: Exempel på val av position (eller nod).
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Noder
Test för placering på varje punkt i rummet sker inte, istället är rummet uppdelat i noder som testas
(se bild 7). Det finns sex olika kategorier av noder som representerar de olika positioner en möbel
kan ha i rummet. Hur dessa noder är prioriterade för de olika möblernas placering beskrivs i
regelsystemet för alla olika typer av möbler. Vissa positioner är även helt otillåtna.
•

Hörnpositioner

•

Kantpositioner mellan hörnen

•

Positioner efter x- och y-axlarna från ett tidigare utplacerat objekt eller viktiga punkter.
(Möbler ställas ofta i linje med andra.)

•

Mittpunkterna för varje ruta i 3x3-rutnätet som är uppspända över objektets yta.

•

Fria noder jämnt placerade mellan väggarna i rummet.

•

Mittpunkterna på varje vägg

Rutnät
För att hantera jämn fördelning eller balans av möbler i ett rum delas ytan för ett rum upp i ett 3x3
rutnät (se bild 12).

Bild 12: Några synliga delar i programmets algoritm. Rutnät (i grönt), Hörnnoder (röda punkter), Kantnoder (gula
punkter), Fria noder (blå punkter), Områden förbjudna för placering vid fönster och dörr (blå rektanglar)
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Varje ruta får ett värde efter hur många objekt (möbler, dörrar, fönster) som finns i dem. När en
möbel ska sättas in i rummet väljs rutor med minst objekt i sig ut. Rutor med få objekt som är
angränsande till andra få objekt är även prioriterade för placering (se utdrag ur kod 3).

Utdrag ur kod 3: En viktig del för programmet är sortering av rutorna tillhörande 3x3 rutnätet. En lista returneras
från funktionen där de mest lämpade av rutorna är först i ordningen. Flera tester och indelningar av denna typ sker
på flera ställen i programmet.

Blockerade områden
Fönster och dörrar har precis som möbler områden där placering inte får ske (se bild 7).

Fria områden
Runt möbler krävs det alltid plats för att kunna passera mellan möbler och möbelgrupper. Därför har
varje möbel fria zoner omkring sig för att det ska finnas tillräckligt utrymme för passering.
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Väggar och hörn
Placering efter väggar och i hörn är annorlunda för möbler därför används andra mått och avstånd.

Riktningar
En möbel kan ställas i fyra olika riktningar i programmet. Valet av riktning avgörs slumpmässigt om
inte en riktning är prioriterad på grund av annat objekts påverkan. Detta kan vara placering av en
bokhylla mot en vägg eller att en soffa i samma möbelgrupp som en TV riktas mot den.

Regler och mått
Regler och mått hanteras av regelsystemet där all statisk data är lagrad.

Tillhörighetsgrupper
Alla möbler och möbelgrupper är indelade i tillhörighetsgrupper. Tillhörighetsgrupper ser
exempelvis till att ett badkar inte hamnar i ett sovrum.

Rum, möbelgrupper, möbler och prioritering
Programmet bygger upp ett rum i en trädstruktur. Det som sker för rum kommer även att ske för
möbelgrupper och därefter för möblerna (se figur 3).
Vid val av möbel eller möbelgrupper prioriteras vissa möbler vid genereringen:
1. Funktionsobjekt (prioritet 1) är viktigast och placeras först efter vad indata till programmet
instruerat om rummet.
2. Stödobjekt (prioritet 2) placeras alltid beroende på hur många och vilken typ av
funktionsobjekt som redan är placerat
3. Utfyllnadsobjekt (prioritet 3) placeras i ett rum så länge det måltillståndet för rummet eller
möbelgruppen inte uppfyllts. Måltillstånd beror på kvarvarande area för området, antal
misslyckade placeringsförsök och antal lyckade placeringar.
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Figur 3: Uppbyggnaden av rum och de olika delarna i rummet bildar en trädstruktur. Nivå anger hur långt ner i
trädstrukturen objekt bör finnas och prioritet vad som skapas först. Objekt med prioritet 3 placerades ut inom
angivet område som utfyllnads objekt helt slumpmässigt.
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Resultat i 2D och 3D
Att visa upp resultatet i programmets 2D-gränssnitt gick bra och detta var mycket viktigt för
programutvecklingen. Ett 3D-gränssnitt blev inte implementerat. Däremot gick det bra att skicka
genererad data manuellt till en 3D-motor för att illustrera resultat i 3D (se bild 13).

Bild 13: Möblering i 2D och 3D

Observerade resultat i möblering
Upprepade tester gjordes vid utritningen och från dessa kunde man se att:
•

Inga objekt placeras på varandra eller i de zoner där utplacering inte är tillåten. Inga möbler
placeras heller så att någon del kommer utanför rummets avgränsningar.

•

Placering sker på de noder/punkter där reglerna för de olika möbeltyperna säger att de bör
sättas. Rätt avstånd mellan möbler och andra möbler eller väggar hålls och framkomligheten
i rummet är god. Det finns gott om utrymme där det behövs som tex dörrar och fönster.
Rummet blir inte överbelamrat utan mängden möbler i rummet följer de satta reglerna.

•

Rummet är i balans, möblerna/möbelgrupperna är jämt fördelade över rummets yta.

•

Variation i möbleringen finns, av de tillgängliga möblerna väljs olika ut vid varje möblering.
Reglerna ser däremot att exempelvis inte fem möbler av samma typ och funktion hamnar i
rummet.

•

Möbleringen sker via reglerna alltid med funktion och fokuspunkter i åtanke, ett sovrum har
alltid en säng och en matsal alltid ett matbord. Möbler som passar de redan utplacerade
möblerna prioriteras vid det slumpmässiga valet.
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Analys och Diskussion
I intervjun (se bilaga sida 32) [32] nämndes svårigheterna med inomhusmiljöer och efter detta
arbete kan jag understryka det. En bra lösning för generering av inomhusmiljöer efter PCG
konceptet kräver mycket arbete.
För ett program som endast genererar utplacering av färdiga möbler i ett rum fanns det ändå flera
olika problem som behövde lösas för att nå ett resultat.
Arbetet har därför givit en stark varseblivning om att dela upp problem i mindre delar för lättare
kunna angripa dem samt för att få en klar bild av hur stort arbetet kommer att bli.
Jämfört med generering av städer är skillnaden tydlig att inomhusmiljöer är mer begränsade. För
detta program måste också varje rum få indata som fönster och dörrar. Eventuellt skulle själva
möbleringen bli lättare om både byggnad och möbler också de genererats i samma program men då
hade arbetet blivit för krävande.

Arbetet med Procedural Content Generation
Arbetet med att söka mönster i den verkliga världen och formge algoritmer som försöker återskapa
den digitalt har varit väldigt intressant.
Jag har insett att det för den här typen av procedurell innehålls generering är en stor fördel att ha
goda kunskaper om olika datatekniska och matematiska genvägar för att beskriva geometri.
Dessutom krävs det tid för att sätta sig in i nya ämnen som ligger utanför datatekniken samt att man
utnyttjar den expertis som finns inom andra områden.
Eftersom det var svårt att hitta bra källor för PCG så var informationen från personer i
spelutvecklingsbranschen och tidigare arbeten om PCG för artificiella fenomen till stor hjälp.
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Svårigheter
Att hitta bra källor för inredning av inomhusmiljöer blev märkligt nog besvärligt. Det finns många
uppfattningar om inredning och tyvärr är det väldigt lite av den informationen går att använda till att
konstruera instruktioner för algoritmer av denna typ.
Ett hinder under insamlingen av fakta för arbetet var även att PCG metoden innefattar så många
olika tekniker. Detta gör det sökningen av fakta besvärligare då det är mycket att gå igenom och att
fakta missas eller kommer in för sent i projektet.
Inom datatekniken är det av naturliga skäl många Engelska ord utan bra översättning till Svenska
därför anser jag att rapporten hade gjort sig bättre på Engelska.
För detta arbete skulle begränsningarna ha varit tydligare för att lättare kunna följas. Under arbetets
gång växte programmet snabbt eftersom inomhusmiljöer påverkas av en mängd olika aspekter i
möbleringen. Från början gällde arbetet ett rent regelbaserat system men i vissa avseenden frångicks
detta och tid lades på dellösningar som inte helt grundade sig i regelbaserad teori. För att göra
arbetet kortare och följa projektbeskrivningen skulle fokus endast ha legat på regler och deras
resultat. Det hade också givit mer tid åt programmering av andra viktiga bitar i programmet.

Kritik mot källor
De källor som använts inredning kommer till stor del från olika sidor på Internet. Det hade varit till
fördel och sparat tid att komma i kontakt med en expert på inredning för intervju eller
rekommendationer till litteratur eller relevanta sidor på nätet.
Wikipedia används för att hitta en del information för rapporten vilket inte alltid är lämpligt.
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Framtida arbete
Det finns givetvis delar i detta program man kan förbättra, men den intressantaste förbättringen
anser jag är att testa L-system (se Teori sida 5 i rapporten) för att bygga upp inomhusmiljöer.
För detta program skulle man annars kunna låta programmet ta hand om fler och mindre föremål i
rummet än bara möbler. Exempelvis placera saker på borden. Programmet är även bundet till
rektangulära föremål, räta vinklar och placering sker endast efter två axlar (2D) vilket man också
skulle kunna förändra.
Själva gränssnittet eller fönsterapplikationen kan man lägga mer tid på att få för fler kontroller av
värden och presentationen av resultatet för att göra det enklare att arbeta med programmet som att
direkt se resultat i en 3D-motor.
Möbler generering är en spännande del man skulle kunna titta på. I detta program är bundet till hur
många varianter av möbler som manuellt är inskrivna till programmet och generering av möbler
typer mm skulle var mycket användbart.

Användningsområde för arbetet
PCG kan appliceras inom många områden som grafik, ljudeffekter, musik, animationen,
regelsystem, AI mm.
För dataspel läggs det mycket arbete på det digitalt innehåll och jag anser att förmågan att som här
snabbt kunna fylla olika inomhusmiljöer i dataspelen kan ge designers tid åt viktigare uppgifter och
reducera kostnader för utvecklingen.
Det finns gott om dataspel som har haft någon from av inomhusgenerering. Blizzard Entertainments
Diablo-serie hade t.ex. dynamisk generering av sina ”inomhuskartor”. Detta bidrog till att spelen
fick ett högt återspelsvärde eftersom det varje gång en ny karaktär skapas genererades nya kartor att
utforska. Detta är ytligare en anledning för spelindustrin att i större utsträckning satsa på PCG. Men
även om Generering av innehåll har många goda egenskaper är det inte en lösning för alla uppgifter,
utan ska ses som ett bra komplement till de manuella metoderna.
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Bilagor
Intervju, Mattias Widmark, Electronic Arts Dice
Fråga 1:
Procedurell generering kan ju göras på olika sätt men finns det något område där ni ofta använder
procedurell generering av någon typ i era spel och vad är fördelarna?

Svar 1:
Vi använder faktiskt en hel del procedurell generering redan nu i vår motor (Frostbite). Några
exempel:
Undervegetation. Detta är väl en must-have-funktion för alla moderna utomhusspel. En enkel
algoritm genererar positioner för undervegetationsmeshar. Positionerna genereras från en
gråskalemask (där vitt representerar max täthet och svart ingen täthet). Fördelen med att generera
undervegetationen procedurellt är förstås att vi slipper hantera enorma databaser med
meshpositioner. Sådana databaser skulle både orsaka minnesanvändningsproblem och göra
iterationstiderna outhärdliga. Procedural undervegetation kan genereras samtidigt som användaren
målar i masktexturen (”realtidseditering” in-game).
Terrängyta. Terrängmeshen genereras i runtime från ett höjdfältsraster. Minne och iterationstid
(realtidseditering) är återigen fördelar med den procedurala approachen, men här ”målar” vi rastret
även när spelet körs. Detta ger oss möjlighet att enkelt få till kratrar när det sker explosioner.
Vägar, floder. Meshar för vägar och floder genereras proceduralt, och i runtime, från splines. Detta
spar minne (en vägmesh kan bli ganska stor och en splinekurva är en oerhört kompakt
representation) och ger återigen realtidsediteringsmöjligheter. Teoretiskt skulle vi även kunna få till
hjulspår med denna teknik, men vi har inte testat det än. En annan utvecklingsmöjlighet är att
generera mesharna i olika upplösning på olika avstånd. Vi skulle då spara än mer minne och
samtidigt få bättre renderingsprestanda.
Dekaler. Dekalmeshar (eller –volymer) genereras proceduralt i de flesta spel för effekter som
”bullet impacts” och fotspår. Här finns förstås inget alternativ än att använda procedural geometri
eftersom vi inte ens vet var dekalerna ska hamna förrän spelet körs.
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Fråga 2:
Har ni exempel på något spel (gjort av Dice eller andra) där man använt någon form av procedurell
generering som haft en kraftigt positiv inverkan på hela spelet?

Svar 2:
Undervegetation har förstås påverkat i stort sett alla utomhusspel de senaste åren mycket positivt,
och detsamma gäller dekaler (”bullet impacts”) och själva terrängmeshen.
Vad gäller procedural generering på högre nivå så har jag inte så många bra exempel. Tror inte att så
många spel skeppat med avancerad procedural geometri, åtminstone inte geometri som har
genererats i runtime. Dock kan nämnas spel som Elite-serien där hela världar, med planeter och allt,
genererades proceduralt. EA’s Spore är ett annat mer aktuellt exempel där inte bara hela planeter
utan även karaktärer är procedurala.
Procedural geometri genererad ”offline” är ganska vanligt i spel. De flesta utomhusspel genererar
den ursprungliga höjdkartan proceduralt med verktyg som GeoControl. Skogar byggs automatiskt
med speciella målningsverktyg. Och så har vi förstås alla avancerade funktioner i Maya och
3DStudio.

Fråga 3:
Skulle procedurell generering av innehåll som möblering av ett hus vara användbart i ett dataspel
eller i en annan applikation?

Svar 3:
Det kan det säkert vara!
Dock kan det vara intressant att veta att spelgrafiker gärna vill ha full kontroll ned till minsta vertex
vilket ofta motstrider mer avancerad form av procedural geometri.
Samtidigt är det ett faktum att spelvärldar blir större och mer detaljerade. Redan nu finns det få
grafiker som orkar mätta en modern spelmotor med t ex möbler och inredning (och få chefer som
vill betala för det). Så min tanke är att grafiker kommer att få lära sig att acceptera att förlora en del
detaljkontroll.
Skulle det finnas ett bra och lättanvänt system för att generera inredning i hus proceduralt och i
runtime så tror jag nog att det skulle testas för eventuell integrering i vår Frostbite-motor. Vi har
redan nu banor med många hus inredda med endast ett bord och ett par stolar styck. Detta ser inte så
bra ut förstås.
Slutligen, man får inte glömma att spelvärldar också blir mer och mer dynamiska. Det är ofta inte
nog med att generera en snygg inredning i ett hus, det måste gå att påverka (förstöra) den också.
Detta skapar problem med LODning. Om användaren spränger en villa, flyger iväg långt bort (så att
villan streamas ut) och sedan återvänder så förväntar han sig förstås att inredningen är i samma
förstörda skick. Det finns flera sätt att hantera detta problem. Det mest effektiva (och också det mest
svårimplementerade) är att ha deterministisk förstörelse. Då kan vi återapplicera förstörelsen när
villan streamas in igen. Vi använder deterministisk förstörelse för terrängen i Frostbite. För
inredning så lär det dock bli värre att få till samma (eller åtminstone synbarligen samma) resultat
varje gång.
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Fråga 4:
Är det någon skillnad att generera möbler i ett hus från att generera ”träd och stenar” i ett landskap?

Svar 4:
Den största skillnaden som jag ser är att träd och stenar är naturliga fenomen. De kan generas med
nästan vilken slumpalgoritm som helst och det ser trovärdigt ut.
Möbler är förstås artificiella fenomen. Om slumpalgoritmen inte lyckas fånga upp rätt
”inredningsarkitektoniska regler” så kommer resultatet inte att bli trovärdigt. Detta gör nog
inredningsproblemet betydligt svårare än trädproblemet, men också betydligt intressantare.

Fråga 5:
Finns det några speciella problem du tror man springer in i när om man försöker generera möbler i
ett hus?

Svar 5:
Japp, det tror jag! Jag har redan nämnt förstörelseproblemet och de ”arkitektoniska reglerna”. Men
innan man ens kommer så långt så måste man ta sig över flera hinder.
Ta bara en sådan enkel sak som att slumpa ut ett bord inuti en husmesh. Du måste förstås veta
vilken del av meshen som är golv (och vad som är yttertak, veranda, trappor etc). Dessutom måste
bordet placeras så att det inte skär in i någon annan del av husmeshen eller lutar. Inget av detta blir
lättare av det faktum att de flesta spelmesher ”läcker” (dvs de är inga perfekta volymskal utan
snarare mer åt ”triangelsoppa”-hållet).
När väl bordet står fysikaliskt korrekt på golvet så återstår problemet att få det trovärdigt. Ingen har
bordet roterat 30 grader i förhållande till de närmsta väggarna. Eller ett matbord inne på dass. Osv.
Vad som underlättar är att spelgrafiker är härdat folk. Om det krävs att de måste generera en
förenklad mesh som bara används för inredningssystemet så är det inte helt otänkbart. Denna mesh
skulle bara innehålla giltiga (möblerbara) golv och väggytor. Alla ytor skulle dessutom taggas upp
ganska detaljerat antar jag.
När sedan spelet körs så kan hundratals instanser av huset få procedural variation på inredningen.
Slutligen så vill jag påpeka att endast halva syftet med ett inredningssystem skulle vara variation.
Den andra halvan skulle vara detaljrikedom. Om systemet endast kunde generera en
inredningsvariation, men som var detaljerad ner till sista bilden på barnbarnen i bokhyllan, så är
redan mycket vunnet.

37

