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Віртуальні ландшафти застосовуються для рішення широкого спектра 

практичних завдань, ось деякі з них: – навчання пілотів і водіїв, на 

симуляторах; – розміщення презентаційних характеристик моделей 

продукції; – створення ігрових сцен; – створення кінематографічних сцен; – 

художній дизайн. Віртуальні ландшафти або заносяться в комп’ютер 

ззовні, або генеруються автоматично за допомогою різних алгоритмів і 

формул. 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. До плюсів других слід віднести 

швидкість генерації, а також практично необмежені розміри ландшафту [1]. 

Для генерації тривимірних ландшафтів використовуються різні 

спеціалізовані алгоритми, але всіх їх об’єднує одне: всі вони так або інакше 

використовують генератори псевдовипадкових чисел (ГПВЧ) у своїй роботі 

[2]. Від швидкості роботи ГПВЧ залежить і швидкість генерації 

ландшафту, однак, як правило, не значно. А ось якість згенерованих 

ландшафтів залежить від ГПВЧ досить сильно: чим більш непередбачувані 

результати дозволяє одержати ГПВЧ, тим більш реалістичними та 

різноманітними виходять ландшафти. В роботі розглянуті різні ГПВЧ 

(починаючи зі стандартних мовних функцій). 

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

дають прийнятні результати, крім того, деякі занадто повільні. Авторами 

були розглянуті деякі з них, а саме, найбільш вживані у комп’ютерній 

графіці холмовий алгоритм та алгоритм Diamond-Square. 

У доповіді також проведений детальний огляд системи, що здійснює 

генерацію тривимірних зображень ландшафту різними алгоритмами [3]. 

Для відповідності згенерованих зображень розглянутим вище вимогам було 

запропоновано власну модифікацію системи створення тривимірних 

зображень ландшафту. 
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