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Віртуальні ландшафти – одна з галузей тривимірної графіки, яка 

займається проектуванням і створенням тривимірних реалістичних ландшафтів.  

Віртуальні ландшафти застосовуються для рішення широкого спектра 

практичних завдань, ось деякі з них: 

– навчання пілотів і водіїв, на симуляторах; 

– віртуальне випробування моделей транспортних засобів; 

– розміщення презентаційних характеристик моделей продукції; 

– створення ігрових сцен: віртуальні ландшафти активно застосовуються в 

ігровій індустрії; 

– створення кінематографічних сцен; 

– художній дизайн; 

– аналіз сканованих ландшафтів може застосовуватися при пошуку 

корисних копалин і нафторозвідки. 

У доповіді проведений аналіз існуючих технологій побудови тривимірного 

ландшафту та запропонований алгоритм його реалізації. 

Віртуальні ландшафти або заносяться в комп'ютер ззовні (дані може 

заносити художник або ж вони можуть заноситися сканером або подібним 

обладнанням, на основі реальних ландшафтів), або генеруються автоматично за 

допомогою різних алгоритмів і формул (залежностей). До плюсів перших слід 

віднести більшу реалістичність і як правило велику барвистість, але тут є і 

мінуси: цей метод вимагає, як правило, великих витрат і більшого часу, крім 

того, розмір отриманих таким чином ландшафтів, як правило, сильно 

обмежений. До плюсів других слід віднести швидкість генерації, крім того, 

розмір згенерованих автоматично ландшафтів обмежується користувачем: 

існують алгоритми, які дозволяють генерувати практично безкраї простори – 

доки дозволяє пам'ять комп'ютера. 

Для генерації ландшафтів існує безліч різних алгоритмів. Однак їх 

незмінно об'єднує одне: всі вони так або інакше використовують генератори 

псевдовипадкових чисел (далі ГПВЧ) у своїй роботі. Більшість алгоритмів тісно 

пов'язані з ГПВЧ. 

Від швидкості роботи ГПВЧ залежить і швидкість генерації ландшафту, 

однак, як правило, не значно (в більшості випадків, час генерації 

псевдовипадкових чисел займає менше 5% від роботи всього алгоритму). А ось 

якість згенерованих ландшафтів залежить від ГПВЧ досить сильно: чим більш 
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непередбачувані результати дозволяє одержати ГПВЧ, тим більш 

реалістичними виходять ландшафти. 

Якщо порядок випадкових чисел не важливий, найпростішим способом їх 

отримання буде ГПВЧ, наприклад клас System.Random в C#. Якщо усі числа 

повинні бути випадковими по відношенню один до одного, вони повинні 

входити в одну послідовність, або сиди різних послідовностей повинні 

спочатку пропускатися через випадкову хеш-функцію. Якщо необхідний 

контроль над порядком випадкових чисел, використовується оптимізована для 

процедурної генерації версія відповідної випадкової хеш-функції (наприклад, 

xxHash). 

Для генерації ландшафту існує безліч алгоритмів. Однак не всі з них дають 

прийнятні результати, крім того, деякі занадто повільні (час генерації також має 

велике значення). В роботі розглянуті деякі з них: Холмовий алгоритм та 

алгоритм Diamond-Square. 

Холмовий алгоритм (Hill Algoritm) – це простий ітераційний алгоритм, 

заснований на декількох вхідних параметрах. Алгоритм викладено в наступних 

кроках: 

1) створюємо двовимірний масив та ініціалізуємо його нульовим рівнем 

(заповнюємо всі клітинки нулями); 

2) беремо випадкову точку на ландшафті або біля його кордонів (за 

межами), а також беремо випадковий радіус у заздалегідь заданих межах. Вибір 

цих меж впливає на вид ландшафту – або він буде пологим, або скелястим; 

3) у вибраній точці "піднімаємо" пагорб заданого радіуса; 

4) повертаємося до другого кроку і так далі до вибраної кількості кроків. 

Від вибраної кількості кроків потім буде залежати зовнішній вигляд нашого 

ландшафту. 

Алгоритм Diamond-Square – метод генерації карт висот у комп'ютерної 

графіці. Ідея вперше була введена Фурньє, Фусселем і Карпентером на 

конференції siggraph 1982.  

Алгоритм починає роботу з 2D сітки, потім з чотирьох початкових значень, 

випадковим чином генерує карту висот, упорядковану у вигляді сітки з точок 

так, щоб вся площина була покрита квадратами. 

Алгоритм Diamond-Square є розширення одновимірного алгоритму 

Midpoint displacement на двовимірну площину. Ландшафти, отримані з його 

допомогою, як правило, називають фрактальними, хоча, слід визнати, насправді 

вони не такі вже одноманітні – навпаки, їх не дуже приємною властивістю є те, 

що у великому масштабі вони стають відносно гладкими, а в дрібному 

перетворюються на подобу наждачного паперу. 

Метою подальшої роботи є розробка системи, що виробляє генерацію 

віртуального ландшафту різними алгоритмами і візуалізує зображення 

реалістичного тривимірного ландшафту в реальному часі. 


