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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo explorar GANs (Rede Generativas Adversariais) em re-

lação a sua eficiência em resolver problemas já conhecidos da área de PTG (Geração Pro-

cedural de Terrenos), como a ausência de mecanismos para avaliar os terrenos gerados e

de métodos que repliquem estruturas geológicas complexas específicas de determinados

biomas. Foi desenvolvida uma aplicação para a geração de terrenos grandes (mais de 100

quilômetros por terreno gerado) que buscam grande semelhança com a realidade, prin-

cipalmente se vistos como um todo, devido ao foco em grandes estruturas geológicas do

terreno. Com a rede generativa obtida no treinamento e com o apoio de outras ferramentas

de detalhamento que foram contruídas, foi desenvolvida uma aplicação chamada Style-

Terrain que tem como fim facilitar o trabalho de designers que precisem gerar ambientes

realistas e de grandes dimensões para serem usados em simulações de ambientes natu-

rais e jogos digitais que busquem ambientes naturais vastos. Esta ferramenta permite que

o designer facilmente consiga gerar terrenos de 189x189 quilômetros com estruturas de

relevo e solo específicas de determinado bioma, que podem facilmente ser renderizadas

numa ferramenta 3D adequada.

Palavras-chave: Geração procedural de terrenos. PCG. geração procedural de conteúdo.

aprendizado de máquina. PTG. ML. StyleGAN. transferência de estilos.



Virtual Realistic and Large Terrain Generation via Machine Learning

ABSTRACT

This work has the objective of exploring GANs (Rede Generativas Adversariais) in rela-

tion to their efficiency in resolving well known problems in the area of PTG (Procedural

Terrain Generation), like the lack of a mechanism to rate the terrains generated and of

methos that replicate complex geological structures specific to certain biomes. An ap-

plication was developed in order to generate large terrains (more than a hundred miles

per tile) which greatly resemble reality, even more if seen as a whole, due to the focus

in big geological structures of a terrain. With the generative network obtained through

training and with the help of other detailing tool that were built, an application was devel-

oped named StyleTerrain, which aims to help with the work of designers that may need

to generate realistic environments with big dimensions to be used in nature environment

simulations and digital games that need vast outdoor environments. This tools makes the

designer able to easily generate terrains with 189x189 kilometers, with height structures

and ground specific to a certain biome, that can easily be rendered in a adequate 3D soft-

ware. Its strength lies in realistic simulation of natural environments and digital games

whom need to utilize large open outdoor maps without overloading its content designers.

Keywords: Procedural Terrain Generation, PCG, Procedural Content Generation, PTG,

ML, Machine Learning, StyleGAN, Style Transfer.
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1 INTRODUÇÃO

A área de geração automática de terrenos é extremamente importante para muitas

aplicações: simulações de vôo, de direção, jogos digitais, filmes que utilizam computação

gráfica, simulações de biosfera. Sem ela, é necessário que designers tenham uma quanti-

dade de trabalho grande reproduzindo ambientes naturais que são gerados por diferentes

fatores que englobam os milhões de anos de formação do nosso planeta. Não é plau-

sível que esperemos que estes profissionais consigam reproduzir de maneira realmente

realística todos estes fatores em toda a magnitude dos terrenos gerados.

Membros da comunidade acadêmica vêm buscando resolver este problema de ge-

ração de terrenos procurando entender os principais fatores formadores da geologia e os

simulando em software para criar terrenos realistas à observação humana (GÉNEVAUX

et al., 2013) ,(CORDONNIER et al., 2016). Outro método utiizado é o uso de fractais para

gerarem mapas de altura que se assemelham a formações geológicas reais (BELHADJ,

2007), (STACHNIAK; STUERZLINGER, 2009). Os métodos existentes possuem alguns

problemas: não há uma forma exata de avaliar a semelhança dos terrenos gerados com

a realidade e estes métodos englobam somente uma parcela dos fenômenos de formação

geólogica, podendo parecer realísticos à observação humana, porém sendo insuficientes

para retratarem a realidade.

A área de pcgml (procedural content generation via machine learning) (SUM-

MERVILLE et al., 2017) já é conhecida e utilizada em outros campos da geração de con-

teúdo relevante para estas aplicações, como para a geração de músicas, texturas e mapas

2D. Porém ainda foram pouco explorados para a geração de terrenos. A geração proce-

dural de terrenos com apoio de aprendizado de máquina tem duas grandes vantagens:

1. A forma como os dados são gerados a partir de dados da realidade garante que

estes terrenos se adequam ou estão próximos a se adequar às regras que regem a

realidade;

2. Não é necessário que o desenvolvedor conheça todas as regras para a geração de

um terreno, algo que na realidade poderia até mesmo ser considerado impossível,

devido às dezenas de fatores de mudança geológica.

Estes dois pontos trazem uma clara vantagem para a aplicação de aprendizado de

máquina em geração de terrenos, que já começou a ser explorada por alguns pesquisado-

res, como no artigo "A Step toward procedural terrain generation with GANs"(Beckham;
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Pal, 2017).

Dentro da área de aprendizado de máquina, foram analisadas algumas opções

de implementação, como algoritmos genéticos (ONG et al., 2005), redes neurais, etc.

Decidiu-se que a ferramenta a ser utlizada seriam Redes Generativas Adversariais (GO-

ODFELLOW et al., 2014), devido a se encaixarem no problema de analisar um conjunto

de dados (neste caso, a geografia do planeta Terra) e produzirem um conteúdo com propri-

edades semelhantes. Escolheu-se também utilizar a implementação StyleGAN (Karras;

Laine; Aila, 2018) que, além de ser uma implementação bastante robusta e utilizada,

apresenta melhores capacidades de desacoplamento em relação a outras GANs.

Foi desenvolvida uma ferramenta chamada StyleTerrain com uma interface ade-

quada para o uso de usuários não-especialistas e desisgners em geral. Esta ferramenta

utiliza os resultados do treinamento com a StyleGAN e também outras ferramentas para

maior detalhamento dos terrenos gerados, como presença de vegetação, curvatura, corpos

de água. A StyleTerrain tem como objetivo permitir que os usuário criem terrenos realistas

e de grande dimensão (189x189 quilômetros) escolhendo um bioma de sua preferência.

Os artefatos criados pela ferramenta podem facilmente ser inseridos numa plataforma de

renderização 3D para melhor visualização dos resultados.

Um dos objetivos deste trabalho é trazer para a área de geração procedural de

terrenos uma forma objetiva de ser medida a qualidade dos terrenos gerados. Neste tra-

balho, será considerada como qualidade a proximidade que os mapas de relevo gerados

possuem com os mapas de relevo da Terra. Esta qualidade será garantida por meio do

uso de aprendizado de máquina, com o modelo sendo treinado de forma a se tornar capaz

de reproduzir os relevos do planeta de forma precisa, e ser capaz de aprender quais ca-

racterísticas desses relevos são estocásticas, quais são dependentes de bioma e quais são

essenciais a todos os relevos.

Este trabalho possui a seguinte estrutura:

• Capítulo 2 - apresenta as bases teóricas para este trabalho, explorando uma ferra-

menta de aprendizado de máquina adequada ao problema e também o estado da arte

em geração procedural de terrenos

• Capítulo 3 - apresenta a proposta deste trabalho e quais são seus objetivos

• Capítulo 4 - mostra os detalhes de quais dados e parâmetros foram utilizados para

o treinamento da rede

• Capítulo 5 - apresenta como foi possível obter uma representação latente dos bio-

mas para que seja possível uma geração procedural de terrenos orientada a biomas
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• Capítulo 6 - explica a ferramenta StyleTerrain, sua interface e como cada um dos

artefatos relevantes são gerados e quais dados estão por trás de sua implementação

• Capítulo 7 - conclusão e direções para trabalhos futuros

Duas das redes treinadas podem ser encontradas no seguinte link:

https://drive.google.com/open?id=1WNUsFa-n-joiyhHvbMq5ugX2C3kPzP6x

O código fonte deste trabalho pode ser encontrado em:

https://github.com/SaintBallista/styleterrain

Este trabalho propõe uma solução para os problemas convencionais da área de

geração de terrenos utilizando técnicas de aprendizado de máquina, que são: avaliação

dos resultados obtidos, captura de todos os fatores que formam um terreno, presença de

estruturas complexas de grande dimensão e geração de terrenos dependente de biomas.

Para isso, serão analisadas as soluções em estado da arte em aprendizado de máquina

que se adequem ao problema e as soluções utilizadas atualmente na área de geração de

terrenos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo iremos abordar a busca por um ferramental adequado na área de

aprendizado de máquina para a realização deste trabalho a revisão das soluções utilizadas

atualmente na área de geração procedural de terrenos.

2.1 Aprendizagem de Máquina

O Aprendizado de Máquina possibilita que seja formulado um modelo matemá-

tico com base no conjunto de dados que permita que um sistema de computador realize

determinada tarefa sem apoio humano. Um destes modelos de aprendizado são redes neu-

rais, que buscam por meio de regressão linear ajustar os pesos de diferentes camadas de

neurônios, para no final da rede, ter uma saída que resolva o problema inicial. Apesar da

falta de uma prova matemática, este modelo tem se mostrado muito eficiente na última

década para resolver problemas de classificação de imagens, sons, etc.

Com o Aprendizado Profundo advindo de Redes Neurais de Convolução (CNNs),

é possível gerar diferentes filtros e conhecimentos específicos sobre uma imagem dentro

de uma rede, podendo resolver problemas cada vez mais complexos, o que possibilitaria a

uma rede neural aprender um modelo matemático capaz de representar dados complexos,

como mapas de altura de terrenos. Além de classificação, existem também redes gene-

rativas, que recebem como entrada vetores de números e o transformam em dados úteis

para os usuários. Um desafio desta área era como treinar estas redes neurais generativas.

Com o modelo de GOODFELLOW et al.(2014), foi demonstrada uma maneira

eficiente e rápida de treinar rede generativas para imagens. Um jogo de min max é rea-

lizado entre uma rede generativa e uma rede classificadora ou adversarial. O objetivo da

rede adversarial é classificar corretamente quais imagens pertencem ao conjunto original

e quais foram geradas artificialmente, enquanto que a rede generativa busca "enganar"a

rede adversarial até que ela não seja mais capaz de discernir quais dados pertencem à

realidade e quais foram gerados.

Com este mecanismo, estamos próximos de conseguir gerar terrenos com redes

neurais. O último passo foi dado por Karras; Laine; Aila(2018), que definiram uma

arquitetura robusta e capaz de desentrelaçar as características representadas pelas latentes

(espaço de representação dos dados gerados pela rede) nas diferentes camadas da rede

generativa, com base na literatura de estilos (HUANG; BELONGIE, 2017). As técnicas
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de transferência de estilo tem como objetivo trasnferir a "aparência"ou "estilo"de uma

imagem para outra. Na Figura 2.1 podemos ver esta técnica sendo aplicada por HUANG;

BELONGIE(2017), passando o estilo de uma pintura para uma foto com o uso de uma

rede neural profunda.

Figura 2.1: Exemplo do uso de técnicas de transferência de estilo para aplicação do estilo
de uma pintura em uma foto

Fonte: modificado de (HUANG; BELONGIE, 2017)

O desentrelaçamento das características de cada imagem em diferentes camadas é

possível graças a presença de uma rede adicional: uma rede de mapeamento que traduz

um vetor de espaço latente z ∈ Z para n vetores desentrelaçados no espaço w ∈ W .

Na Figura 2.2 podemos ver a estrutura de uma GAN comum em comparação com a Sty-

leGAN, que possui uma rede de mapeamento. n muda de acordo com a resolução das

imagens utilizadas, com imagens 256x256 há 14 camadas, pois há dois vetores para cada

resolução (42 − 2562). Isso permite que cada camada controle aspectos diferentes e loca-

lizados da imagem. Uma das maneiras de avaliar o efeito positivo desta técnica é analisar

interpolações entre duas imagens: com o uso de técnicas de desentrelaçamento, diminui-

se ou elimina-se os artefatos criados que não pertencem nem à imagem origem, nem à

imagem destino da interpolação.

Na Figura 2.3, extraída de "A Style-Based Generator Architecture for Generative

Adversarial Networks", podemos ver a distribuição de duas características no conjunto

de dados (neste exemplo, tamanho de cabelo e masculinidade). Na primeira imagem, a

combinação destas duas características é praticamente não existente (homens de cabelo

longo). Isso força, na segunda imagem, que o mapeamento de Z para características de

imagem se torne curvado, para que a combinação "proibida"desapareça em Z, para impe-

dir a consideração de combinações inválidas. Com o mapeamento de Z para W, na terceira

imagem, é possível ver que foi possível desentrelaçar novamente essass características, de

forma que mesmo que uma combinação delas não possua muitos dados, elas não sejam
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consideradas correlacionadas.

Estas funcionalidades da StyleGAN permitem que sejam criados terrenos com um

modelo já treinado a fim de respeitar a realidade e com a presença de grande estruturas

geológicas formadas por todos os fatores que já contribuem para a formação delas no

nosso planeta, sem a necessidade que um especialista as formule.

Figura 2.2: Estrutura da StyleGAN, contendo uma rede de mapeamento para uso de estilos

Fonte: (Karras; Laine; Aila, 2018)

Karras; Laine; Aila(2018) utiliza 3 categorias de estilos para se referir aos vetores

de saída da rede de mapeamento:

• Estilos Grosseiros: se refere aos vetores 1 a 4.

• Estilos Médios: se refere aos vetores 5 a 8.

• Estilos Finos: se refere aos vetores 9 a 18, mas neste trabalho, devido ao tamanho

das imagens, iremos usar estilos finos para nos referirmos aos vetores de 9 a 14.



17

Figura 2.3: Desentrelaçamento de features possível pelo uso de rede de mapeamento
z ∈ Z − w ∈ W

Fonte: (Karras; Laine; Aila, 2018)

2.2 Geração de Terrenos

ONG et al.(2005) e GAIN; MERRY; MARAIS(2015) separam os métodos de ge-

ração de terrenos que não utilizam ML em duas categorias: técnicas baseadas em proces-

sos físicos ou em simulação de erosão e técnicas de fractais ou modelamento por fractais.

Sugere-se neste trabalho a separação dos métodos de geração de terrenos em três catego-

rias:

• Geração Procedural de Terrenos via Simulação de Erosão

• Geração Procedural de Terrenos via Modelagem por Fractais

• Geração Procedural de Terrenos via Aprendizado de Máquina

Doran; Parberry(2010) busca gerar terrenos com grande customização de usuário

por meio de agentes com diferentes funções (litoral, suavização, praia, montanha, rio) e

funcionam em diferentes momentos (litoral, formação de terra, erosão). Como questi-

onado por HENDRIKX et al.(2013), este trabalho parece se focar em customização em

detrimento de proximidade de realismo nos terrenos.

Em outra linha, alguns trabalhos buscam maior fidelidade com a realidade ao invés

de maior customização, e costumam se basear em simular um ou mais processos geoló-

gicos de forma a gerar terrenos realistas para o olhar humano. GÉNEVAUX et al.(2013)

utilizaram processos da hidrologia, CORDONNIER et al.(2016) utilizaram a construção

de terrenos por meio de simular a ação de placas tectônicas.

Alguns trabalhos também buscaram utilizar dados de elevação do mundo real, mas
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sem utilizar aprendizado de máquina. Zhou et al.(2007) utilizaram mapas de elevação que

mais tarde podem ser modificados por um usuário, remetendo à importância de customi-

zação. GAIN; MERRY; MARAIS(2015) transfomaram desenhos do designer utilizador

para gerar terrenos realistas, reforçando a customização, porém sem contar com as estru-

turas complexas que tenham advindo de outros fatores que não o desenho original, ponto

considerado como importante para o sucesso de uma ferramenta de geração de terrenos

por Doran; Parberry(2010).

BELHADJ(2007) se preocupa com a reconstrução de mapa de alturas a partir de

fragmentos de maps de relevo reais. STACHNIAK; STUERZLINGER(2009) apresenta

uma solução que cria terrenos de relevo simples e estradas por meio de equações de res-

trições. Sua solução não apresentou resultados em tempo apto para ser interativa, com

os autores mostrando que uma das saídas seria a paralelização de operações, algo que é

explorado neste trabalho. Um dos grandes problemas que é enfrentado pela área de PTG

via Modelagem por Fractais é a falta de mecanismos para gerar terrenos de grandes di-

mensões que ainda mantenham diferentes formações geológicas diferenciadas, devido a

natureza aleatória de como os dados são gerados.

Um problema constante na área de geração procedural de terrenos sem aprendi-

zado de máquina é a falta de um modelo formal para avaliar a qualidade dos terrenos

gerados, considerado um dos desafios da área por HENDRIKX et al.(2013). Além disso,

há o desafio de aquele que construir a ferramenta ter de ter conhecimentos de especialista

da área e dominar os fatores formadores da geologia - além de um problema de conheci-

mento, não parece haver um trabalho que consiga capturar todos os fatores formadores do

relevo em uma só aplicação, focando-se em um fator por trabalho.

Beckham; Pal(2017) utilizaram GANs para resolver este mesmo problema, e é

uma grande influência deste trabalho. Neste artigo também foi definido como uma das

propostas de pesquisa futura utilizar-se de informações de biomas, algo que foi utili-

zado aqui. O uso de biomas possibilitou uma maior customização do produto final

selecionando-se o bioma desejado.

ONG et al.(2005) questionam o excesso de inputs de usuário em algumas apli-

cações de geração de terrenos e definem um modelo de geração utilizando algoritmos

genéticos. Sua solução foi separada em geração de silhueta e de relevo, que utiliza da-

dos da relevo da realidade. Foram encontrados problemas com a diversidade de soluções

devidos às restrições da geração de silhuetas. Um dos possíveis problemas na área de

Geração Procedural de Terrenos via Aprendizado de Máquina parece ser a falta de custo-
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mização do usuário. Neste trabalho, esta questão foi abordada utilizando-se transferência

de estilos para customização do bioma, além de customizações de parâmetros dentro das

ferramentas de detalhamento.
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3 PROPOSTA

A proposta deste trabalho é resolver 4 problemas da área de geração procedural de

terrenos:

1. Falta de um mecanismo para avaliar a qualidade dos terrenos gerados

2. Incapacidade de gerar formações geológicas complexas em terrenos de grande di-

mensão devido a natureza aleatória dos algoritmos fractais

3. Dificuldade em modelar todos os aspectos formadores de terrenos em Simulações

de Erosão

4. Falta de um modelo de geração procedural de terrenos orientada a biomas

Com o uso de aprendizado de máquina é possível treinar modelos que durante o

treinamento sejam avaliados em relação à sua semelhança com os mapas de relevo uti-

lizados no treinamento, este fator também permite que o modelo aprenda os aspectos

formadores de terrenos sem a necessidade de um especialista que os liste e simule, como

na área de geração procedural de terrenos via simulações de erosão. O aprendizado uti-

lizando terrenos de grande dimensão permite que sejam gerados terrenos com formações

geológicas complexas como as que estão presentes nos dados de treinamento.

A geração procedural de terrenos orientada a biomas é citada como um passo

importante por Beckham; Pal(2017), devido à possibilidade de modificar o terreno de

uma forma que o terreno não fuja da realidade e também que seja possível adicionar

detalhamento adequado a cada bioma. Em outras implementações, é possível que na

parte de customização do terreno o designer acabe gerando algo que não condiz com a

realidade, mas, com a escolha focada em biomas, é possível modificar o terreno para algo

mais próximo do que é desejado pelo usuário sem estragar o realismo do que foi gerado.

Nossa proposta é criar uma ferramenta chamada StyleTerrain que possui: interface

acessível para usuários de fora da área de programação, tempo de resposta pequeno em

computadores comuns, possibilite ao usuário escolher um bioma e gerar uma série de

artefatos que podem facilmente ser renderizados numa plataforma 3D ou utilizados para

outros fins. Os seguintes artefatos foram considerados relevantes para a aplicação:

• Mapa de Relevo

• Mapa de Curvatura

• Mapa de Corpos de Água

• Mapa de Vegetação
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• Mapa de Texturas ou Solos

Para a geração do mapa de relevo, serão utilizadas técnicas de aprendizado de

máquina, mais especificamente a arquitetura StyleGAN. Mais informações sobre quais

os métodos e dados utilizados para gerar cada mapa estão no Capítulo-6, além de in-

formações sobre a interface. Os capítulos a seguir descrevem a parte mais essencial da

elaboração da ferramenta, que foi o treinamento da Rede Generativa Adversarial.
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4 TREINAMENTO DAS REDES

O objetivo do treinamento com a arquitetura StyleGAN foi o de treinar um modelo

capaz de gerar mapas de relevo orientados a biomas. Para isso, a rede deve ser treinada

para representar as possíveis variações de terrenos do Planeta Terra, de forma que seu

espaço latente (entrada da rede generativa) represente todas as possíveis variações de

terrenos.

Para que o treinamento seja bem sucedido, é necessário que a rede consiga relacio-

nar bioma com características de relevo, do contrário não haveria como moldar um terreno

gerado para se adequar às propriedades físicas de determinado bioma. Em um primeiro

momento serão analisadas algumas possibilidades de dados adequados ao aprendizado, os

resultados do aprendizado e então a maneira escolhida, seguindo a literatura de transfe-

rência de estilos, de como fazer terrenos gerados aleatóriamente dentro do espaço latente

se adequarem às propriedades de cada bioma.

4.1 Dados Utilizados

Como fonte de dados para o aprendizado, foi utilizada a base de dados do projeto

"Visible Earth"da NASA (NASA. . . , 2019). Estes dados consistem em duas imagens de

43200x21600 pixels, uma representando um mapa de elevação da Terra e outra um mapa

de texturas (ambas em projeção equiretangular). O mapa de elevação, que foi utilizado

neste trabalho, pode ser visualizado na Figura 4.2. Como sugerido também no artigo "A

Step toward procedural terrain generation with GANs"(Beckham; Pal, 2017), foi utilizada

também uma base de dados de bioma no aprendizado. Estes dados são provenientes

da definição de biomas de "Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life

on Earth"(OLSON et al., 2001), que definiu 14 biomas para o globo terrestre, além dos

oceanos e regiões de gelo e rocha (Figura 4.1). Os dados de biomas foram extraídos de um

dataset (TERRESTRIAL. . . , 2019) e renderizados numa imagem de tamanho semelhante

aos dados anteriores, por meio de uma ferramenta GIS. Neste trabalho, a ferramenta GIS

utilizada foi a QGIS (QGIS, 2019).

Assim como em Beckham; Pal(2017), foram retirados os mapas de altura que eram

compostos em mais de 95% de água, para que a rede não se focasse em aprender terrenos

simples e sem relevo. Ao contrário deste trabalho, foi utilizado um tamanho menor para as

imagens: 2562 pixels ao invés de 5122 pixels. Esta escolha foi devido ao tamanho reduzir
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Figura 4.1: Mapa dos biomas terrestres da Terra

Fonte: (OLSON et al., 2001)

Figura 4.2: Mapa topográfico do Planeta Terra em projeção equiretangular

Fonte: (NASA. . . , 2019)

o tempo necessário para o aprendizado, e devido a este tamanho já ser suficiente para

representar áreas muito maiores que a maioria das aplicações necessitariam. A redução

no tempo de treinamento das redes, de acordo com o dataset utilizado, pode ser visto

na Tabela 4.1. Das 14238 imagens geradas ao se cortar a imagem original em imagens

de 256x256 pixels, só 5488 possuíam menos de 95% de mar, e estas foram as imagens
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Tabela 4.1: Tempo esperado para o treinamento da StyleGAN no dataset FFHQ
GPUs 1024 x 1024 512 x 512 256 x 256

1 41 dias 4 horas 24 dias 21 horas 14 dias 22 horas
2 21 dias 22 horas 13 dias 7 horas 9 dias 5 horas
4 11 dias 8 horas 7 dias 0 horas 4 dias 21 horas
8 6 dias 14 horas 4 dias 10 horas 3 dias 8 horas

Fonte: (Karras; Laine; Aila, 2018)

utilizadas no treinamento da rede.

Foram então criados dois datasets: um composto de imagens preto e branco 256x256

pixels representando o mapa de altura de áreas de 189x189km (Figura 4.3) e um outro da-

taset semelhante, porém com o espectro de cor azul representando a informação de bioma

da área em questão. Este segundo dataset foi criado desta maneira a fim de que o modelo

conseguisse aprender a relação entre elevação, formas geológicas e biomas. Esta informa-

ção é útil para que mais tarde o usuário possa escolher de qual bioma deseja que o mapa

seja formado. Estes dados que unem informação de relevo com informação de biomas

foram chamados de "Mapas de Bioma-Altura".

Figura 4.3: Exemplos de mapas de relevo 256x256 pixels ou 189x189 km extraídos da
imagem original

Fonte: (NASA. . . , 2019)

4.2 Mapas de Bioma-Altura

Nas execuções iniciais do aprendizado, foi percebida uma tendência à rede apren-

der considerar como estilos finos (entrada das camadas 9 a 14) e médios (entrada das

camadas 5 a 8) tão somente uma variação simples de altura, que era a informação pri-

mariamente aprendida pelo sistema. Para que fosse possível a rede aprender a relacionar

altura com bioma, os dados foram representados como uma solução "novelty"de mapas
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Tabela 4.2: Valor do espectro azul para a representação discreta dos biomas nos dados de
treinamento BioHMs
Nome do Bioma Valor do Espectro Azul (RGB)

Tropical Úmido 50
Tropical Seco 59
Tropical Conífero 69
Temperado Folha Larga 78
Temperado Conífero 87
Florestas Boreais 97
Campos Tropicais 106
Campos Temperados 116
Campos Alagados 125
Campos Montanhosos 134
Tundra 144
Floresta Mediterrânea 153
Desertos 163
Manguezais 172
Lagos 181
Rocha e Gelo 191
Mar 0

Fonte: Os Autores

de bioma-altura. Esses dados foram gerados mantendo-se o espectro vermelho e verde

do R,G,B das imagens como pertencentes aos mapa de alturas originais, porém tornando

a cor azul uma representação discreta dos biomas, esta representação pode ser vista na

Tabela 4.2 e exemplos de mapas de bioma-altura na Figura 4.4. Os resultados do apren-

dizado parecem indicar que a rede foi capaz de ligar características de altura com os

diferentes biomas nas camadas finais.

Figura 4.4: Exemplos de mapas de bioma-altura 256x256 pixels ou 189x189 km gerados
a partir do mapa de biomas e do mapa de relevo da Terra

Fonte: (NASA. . . , 2019) e (TERRESTRIAL. . . , 2019)

Pseudo código para a construção dos dados (mapas de bioma-altura):

1. cortar em imagens 2562 o mapa de altura original de 43200x21600 (implementado
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em crop_hm.py);

2. examinando os pixels de cada imagem, eliminar todos os mapa de alturas que

possuam mais de 95% de seus pixels representando água (implementado em re-

move_water.py);

3. eliminar todas as imagens que foram formadas por crops além de 43008x21504, ou

seja, eliminar todas as imagens com partes em branco por estarem nas bordas da

imagem original (implementado em remove_crop.py);

4. Unir informações do mapa de biomas com o mapa de altura, criando imagens nas

quais o R, G representam altura e B representa bioma. Criar a imagem somente se

o mapa de altura dela existir, pois se não existir, ele deverá ser cortado nos filtros

anteriores (implementado em create_biohms.py).

4.3 Aprendizado

Para o aprendizado, foi utilizada a arquitetura disponível na aplicação StyleGAN.

O modelo foi treinado com nó com as seguintes especificações:

• Intel Xeon E5-2620 v4 Broadwell (Q1’16), 2,1 GHz

• 8 núcleos, totalizando 16 núcleos e 32 threads

• 64 GB DDR4 RAM (tupi1), 80 GB DDR4 RAM (tupi2)

• 2 x NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, Pascal, 2 x 3584 CUDA Threads (tupi1)

A execucão foi realizada no Parque Computacional de Alto Desempenho (PCAD)

na máquina Tupi utilizando as duas GPUs disponíveis. Foi utilizada a técnica de mini-

batches de tamanho decrescente ao longo do treinamento, começando em minibatches

de 128 até minibatches 4 imagens. A FID (Frechet inception Distance) (Karras; Laine;

Aila, 2018) do snapshot da rede utilizada nas imagens deste trabalho (treinamento com

6, 446∗106 imagens) é de 66,7362, e a da última rede obtida (treinamento com 9, 286∗106

imagens) foi de 44,0603. Esta métrica é a utilizada pela Stylegan, pois para utilizar as téc-

nicas mais convencionais seria necessário um encoder para a rede, algo que não foi feito

na implementação original, mas foi desenvolvida por Abdal; Qin; Wonka(2019) e utili-

zada mais a frente neste trabalho.

O treinamento da rede FFHQ de Karras; Laine; Aila(2018) não possui condição

de parada, estando configurado para 25 ∗ 106 imagens, num dataset de 70 mil imagens.
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Para este treinamento, foi definido que a condição de parada seria ou o mesmo limite de

25 ∗ 106 imagens ou que a rede parasse de ser otimizada. Devido a constraints de tempo

e hardware, não foi possível atingir uma destas condições, mas os resultados obtidos

até o momento de conclusão do trabalho, já parecem ser satisfatórios para o objetivo do

trabalho, como explorado a seguir.

O sistema pareceu capaz de aprender com sucesso as características de relevo e

relacioná-las com seus respectivos biomas, como pode ser visto na Figuras 4.5 e 4.6. O

fato de que muitas figuras possuem formas simples, com cores quase sólidas, pode pare-

cer como uma perda de informação com o treinamento, mas é somente a rede aprendendo

também a reproduzir as diversas regiões do mapa de relevo que não possuem grande

variância, localizadas principalmente nos polos do planeta. Essas regiões ficam com di-

mensões bastante grandes ainda por cima devido à projeção equiretangular que aumenta

o tamanho dos polos em relação a seu tamanho real, causando uma sobre-representação

de terrenos do bioma "Rocha e Gelo".

Figura 4.5: Resultados do treinamento com mapas de bioma-altura após 4, 525 ∗ 106
imagens

Fonte: Os Autores
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Figura 4.6: Resultados do treinamento com mapas de bioma-altura após 9, 286 ∗ 106
imagens

Fonte: Os Autores
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5 GERANDO A REPRESENTAÇÃO LATENTE DOS BIOMAS

Para que seja possível aplicar características dos biomas de OLSON et al.(2001)

nos terrenos gerados é necessário conhecer a representação latente destes biomas den-

tro do modelo aprendido. Devido ao tamanho das imagens utilizadas no aprendizado

(256x256 pixels) o espaço latente de entrada para a rede Gs (rede de síntese do Style-

GAN) possui 14 camadas, duas para cada resolução (42 − 2562). Além disso, por uma

decisão do projeto, cada camada possui uma dimensionalidade de 512. Cada representa-

ção latente para uma imagem possui, portanto, um formato 14 x 512, implementado no

código por matrizes de numpy de formato (1,14,512).

Foi utilizado e modificado o código de (Abdal; Qin; Wonka, 2019) para imple-

mentar uma ferramenta capaz de obter uma representação latente para cada bioma utili-

zado. Basicamente, é tomada uma amostra de tamanho n (n=5 nos resultados gerados pelo

snapshot 9246) entre as imagens de cada bioma e então é realizado uma simples operação

de otimização com m iterações (padrão: 1000 iterações), que busca gerar imagens cada

vez mais próximas da imagem de entrada, efetivamente vasculhando o espaço latente pela

representação mais próxima da imagem desejada. Depois de geradas n representações, é

calcula a média entre as matrizes, para formar uma representação genérica do bioma.

Um possível problema neste caso seria que, por terem representações diferentes,

a média não representaria bem os biomas, porém isso é minimizado pelas técnicas espe-

cíficas da StyleGAN que buscam separar o espaço latente de representação em diferentes

níveis (Karras; Laine; Aila, 2018) - ao passo que a entrada das layers iniciais, ou estilos

grosseiros, podem acabar se tornando não representativos, as layers finais, estilos médios

e estilos finos são menos influenciados pelo formato imediato da imagem e tende a captar

as características próprias de todos os terrenos de determinado bioma. Se os mapa de

alturas de um bioma não possuírem características em comum o bastante, é possível que

as latentes se tornem não representativas. Para solucionar isso, é utilizado um fator α que

reduz a influência na latente final de cada nova latente adicionada à média. Dessa forma,

se os terrenos de determinado bioma não forem homogêneos, ao menos o latente tende a

representar o terreno inicial, que foi o copiado no início da execução como sendo a base

da latente de representação do bioma.

Pseudo código para esta etapa de "post training":

1. deletar todos os arquivos nas pastas de cada bioma e então aplicar sample de "num

source"imagens de cada bioma para a descoberta das latentes (implementado em
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biome_prep.py);

2. descobrir a representação latente de cada imagem no diretório de samples e mostrar

como essa latente é representada como imagem (implementado em encode_biomes.py);

3. criar uma representação latente para cada bioma baseada nas representações de ima-

gens geradas anteriormente (implementado em generate_rep.py);

4. exportar latentes dos biomas para uso da Ferramenta StyleTerrain (implementado

em export_latent.py).

Figura 5.1: Efeito da transferência de estilos de diferentes biomas (primeira linha) em
diferentes terrenos gerados aleatoriamente no espaço latente (primeira coluna). Utilizando
somente estilos finos. Visualização de mapa de bioma-altura.

Fonte: Os Autores

Nas Figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 é possível perceber o efeito da transferência de
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Figura 5.2: Efeito da transferência de estilos de diferentes biomas (primeira linha) em
diferentes terrenos gerados aleatoriamente no espaço latente (primeira coluna). Utilizando
somente estilos finos. Visualização de mapa de altura.

Fonte: Os Autores

estilo dos seguintes biomas:

1. Tropical Úmido

2. Tundra

3. Desertos

4. Lagos

5. Campos Montanhosos

Cada um dos biomas representando uma coluna e modificando cada um dos 5 terrenos

gerados aleatóriamente no espaço latente.
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Figura 5.3: Efeito da transferência de estilos de diferentes biomas (primeira linha) em
diferentes terrenos gerados aleatoriamente no espaço latente (primeira coluna). Utilizando
estilos finos e médios. Visualização de mapa de bioma-altura.

Fonte: Os Autores

É possível perceber que o uso somente de estilos finos nessa transferência (Figuras

5.1 e 5.2) não modifica o relevo de forma a indicar um outro bioma, enquanto que a trans-

ferência de estilos finos e estilos médios (Figuras 5.3 e 5.4) influencia em várias partes do

relevo da imagem. Essa observação empírica está de acordo com o que é estabelecido por

Karras; Laine; Aila(2018).As imagens de puro mapa de altura facilitam a visualização da

influência dos biomas no relevo, enquanto que as imagens de biomapa de altura facilitam

a visualização do efeito de transferência de estilo, até mesmo onde o relevo não mudou o

bastante.

Nas Figuras 5.5 e 5.6 podemos ver o resultado das redes em diferentes ponto do
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Figura 5.4: Efeito da transferência de estilos de diferentes biomas (primeira linha) em
diferentes terrenos gerados aleatoriamente no espaço latente (primeira coluna). Utilizando
estilos finos e médios. Visualização de mapa de altura.

Fonte: Os Autores

treinamento buscando representar os dados do dataset (Figura 5.7) em seu espaço latente.
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Figura 5.5: Tentativa de codificação das imagens de treinamento no espaço latente da rede
treinada com 6,446 bilhões de imagens.

Fonte: Os Autores
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Figura 5.6: Tentativa de codificação das imagens de treinamento no espaço latente da rede
treinada com 9,886 bilhões de imagens.

Fonte: Os Autores
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Figura 5.7: Mapas de Bioma Altura dos dados de treinamento.

Fonte: Os Autores
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6 FERRAMENTA STYLETERRAIN

Após aprendido o modelo e descobertas as representações de estilo para cada bi-

oma, foi formulada uma ferramenta para criação de artefatos de detalhamento para os

terrenos gerados. Esses artefatos são principalmente úteis para adicionar conteúdo aos

modelos 3D gerados com os mapa de alturas, e também para uma visualização melhor

dos resultados. Os artefatos gerados são:

• Mapa de Altura

• Mapa de Vegetação

• Mapa de Curvatura

• Mapa de Corpos de Água

• Mapa de Texturas ou Solos

Como principal recurso do trabalho, por agregar tudo que foi implementado em uma

única ferramenta, foi criada uma interface visual para facilitar seu manuseio, que rece-

beu o nome de "Ferramenta StyleTerrain", disponível numa versão em inglês. Sua página

inicial pode ser vista na Figura 6.1. Os mapas gerados por esta ferrramenta foram utiliza-

dos para renderização 3D na ferramenta Blender (BLENDER, 2019), mas qualquer outra

ferramenta semelhante que seja do agrado do usuário final pode ser utilizada.

6.1 Mapas de Águas, Texturas e Curvatura

A geração de mapa de corpos de água é um algoritmo simples que busca a altura

média do terreno gerado e então, baseado num valor "water height"definido pelo usuário,

preenche uma certa porcentagem das partes menos elevadas do terreno com água. De-

senvolvimento baseado na visualização dos resultados empíricos obtidos. Ele também foi

desenvolvido de forma a ter o seguinte comportamento: quanto mais próximo do nível do

mar, maior a presença de corpos de água, mesmo que a diferença de altura entre difentes

pontos do mapa de relevo não seja tão grande.

A geração de mapa de texturas cria uma imagem 256x256 representando uma

distribuição de 11 tipos de solo pelo terreno gerado. Desenvolvido com base em obser-

vação empírica principalmente para facilitar o processo de visualização do terreno que

está sendo gerado. Poderia ser utilizado no futuro como base para a demarcação de onde

adicionar texturas mais complexas no terreno. Usa como dados temperatura baseada na
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Figura 6.1: Ferramenta StyleTerrain - página de entrada

Fonte: Os Autores

latitude dos biomas e também o fator de humidade destes biomas. O número de texturas

foi este, para poder-se representar os principais tipos de solos e todas as combinações

mais comuns entre diferentes temperaturas e níveis de umidade. Na Tabela 6.1 podemos

ver as condições necessárias para o surgimento de cada um dos solos no mapa de texturas

ou solos.

A geração de mapa de textura move os pontos do modelo 3D gerado para que

o terreno respeite a curvatura do Planeta Terra. Bastante importante para os terrenos

deste trabalho, por serem terrenos de grande dimensões que em muito passam a linha

do horizonte para um ser humano na altura do mar. Este código foi desenvolvido de

forma embutida no blender ao invés de na ferramenta StyleTerrain e tem como entrada

tão somente as dimensões do terreno, utilizando o raio da Terra para calcular a nova

posição dos pontos do modelo 3D.

6.2 Mapas de Vegetação

Vários testes foram realizados tentando simular a distribuição de árvores em ter-

renos de grandes dimensões. Utilizando os dados de (CROWTHER et al., 2015), fo-
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Tabela 6.1: Informação sobre condições da presença de cada um dos solos presentes no
mapa de texturas ou solos
Solo RGB Condições para sua presença

Rocha (150,150,150) Diferença altas de altitude nas posições adjacentes
Rocha com Neve (220,220,220) Rocha em temperaturas muito baixas
Rocha Seca (160,160,120) Rocha em níveis de umidade muito baixos, temperaturas altas e

sem água adjacente
Grama (50,200,50) Não-rocha e temperatura e níveis de umidade medianos
Grama com Neve (100,200,100) Grama em temperaturas baixas
Grama Seca (150,200,50) Grama em baixas umidades e sem água adjacente ou areia com

água adjacente
Grama Úmida (0,150,0) Grama com água adjacente ou então úmidade muito alta e tempe-

raturas altas ou medianas
Areia (200,200,100) Não-rocha em níveis baixos de umidade e sem água adjacente
Neve (230,230,255) Não-rocha e temperaturas muito baixas
Lama (200,150,150) Presença de grama úmida na posição e água adjacente
Gelo (200,200,255) Presença de água e neve adjacente
Subaquático (0,0,255) Presença de água na posição

Fonte: Os Autores

ram discernidas a quantidade de árvores que deviam povoar um tile do mapa (imagem

256x256 pixels), estes dados estão presentes na Tabela 6.2 (*sem dados sobre regiões de

lagos, dados copiados de "Campos Alagados"). No entanto, este cálculo rendeu números

extremamente altos e que impossibilitariam guardar as informações necessárias sobre a

vegetação de um terreno inteiro até mesmo num mapa de bits simples. Seguiu-se então

pelo caminho de separar os terrenos em "mini-terrenos"que possibilitassem criar um mapa

de vegetação para cada mini-terreno. Após uma série de cálculos otimização para reduzir

o número de mapas de vegetação necessários e ainda assim estes mapas não serem repre-

sentados por arquivos demasiados grande para a memória RAM dos computadores atuais,

se chegou na métrica de separar o terreno em 256 partes, com cada mapa de vegetação

representando um mini-terreno de 16x16 pixels.

Foi então realizada uma tentativa de renderizar as árvores de pelo menos um mini-

terreno na ferramenta de renderização 3D que estava sendo utilizada (Blender), porém

até mesmo neste tamanho bem reduzido, o espaço de representação de cada mapa de

vegetação era de até 10, 24 ∗ 106 de árvores, e a aplicação não foi capaz de suportar este

número de objetos no hardware disponível.
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Tabela 6.2: Dados sobre a quantidade de árvores em casa bioma do planeta
Nome do Bioma área % bilhões de árv. área km2 árv. em km2 árvores por terreno

Tropical Úmido 14,81 799,45 22 057 881 36 243 1 298 378 871
Tropical Seco 2,85 156,37 4 244 764 36 838 1 319 695 595
Tropical Conífero 0,48 22,21 714 908 31 067 1 112 941 949
Temperado Folha Larga 9,32 362,6 13 881 124 26 122 935 787 152
Temperado Conífero 3,18 150,57 4 736 263 31 791 1 138 876 211
Floresta Boreais 11,49 749,34 17 113 103 43 788 1 568 642 865
Campos Tropicais 14,66 318,01 21 834 472 14 565 521 761 461
Campos Temperados 7,18 148,29 10 693 827 13 867 496 766 856
Campos Alagados 0,79 64,58 1 176 619 54 886 1 966 238 250
Campos Montanhosos 3,88 60,3 5 778 837 10 435 373 809 881
Tundra 5,25 94,89 7 819 303 12 135 434 736 730
Floresta Mediterrâneas 2,43 53,42 3 619 220 14 760 528 765 122
Desertos 21,01 52,95 31 292 105 1 692 60 618 488
Manguezais 0,23 8,18 342 560 23 879 855 442 176
Lagos∗ 54 886 1 966 238 250
Rocha e Gelo 0 0

Fonte: (CROWTHER et al., 2015)

6.3 Representação dos Biomas

No Capítulo 5, estabelecemos que o maior nível de sucesso na representação dos

biomas é obtido definindo-se que a parte do espaço latente que representa os biomas se-

riam os estilos finos e médios (Karras; Laine; Aila, 2018), variando-se de forma aleatória

os estilos grosseiros, que representam o formato geral do bioma.

Com isso, foram definidos 3 modos de uso para a ferramenta StyleTerrain:

• Mistura de Estilos de Representação de Biomas: permite ao usuário realizar mistura

de estilos (Karras; Laine; Aila, 2018) das diferentes representações latentes dos

biomas (Figura 6.2)

• Geração de Terrenos Orientada a Bioma: parte principal da ferramenta, permite ao

usuário escolher um bioma e uma nível de água e gerar os artefatos necessários

(Figura 6.3)

• Geração de Terrenos Orientas a Bioma com Seed: semelhante a anterior, porém o

usuário define manualmente a seed dos estilos grosseiros (Figura 6.4)
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Figura 6.2: Página de Mistura de Estilos de Representação de Biomas

Fonte: Os Autores

Figura 6.3: Página de Geração de Terrenos Orientada a Bioma

Fonte: Os Autores
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Figura 6.4: Página de Geração de Terrenos Orientada a Bioma com Seed

Fonte: Os Autores

6.4 Visualizações 3D

Para a renderização 3D foi utilizado a ferramenta open source Blender. O relevo

foi criado utilizando técnicas convencionais de deformação de um plano, com leve suavi-

zação da superfície, necessária devido à pixelização das imagens. Na Figura 6.5 podemos

ver alguns terrenos gerados pela ferramenta StyleTerrain sendo renderizados no Blender.

Na Figura 6.6 podemos ver uma visualização em corte que facilita a visualização da cur-

vatura terrestre. Na Figura 6.7 podemos ver a densidade bastante baixa de árvores para

que seja possível renderizar o terreno num computador comum. Neste exemplo foram ren-

derizadas somente 10 mil árvores em um único espaço 16x16 pixels do mapa de relevo,

enquanto que a distribuição original, respeitando os dados expostos por CROWTHER et

al.(2015), seria de mais de 1 bilhão de árvores para todo este terreno.

Pseudo código para a renderização 3D no Blender:

1. criar um plano com pelo menos 256x256 pontos

2. adicionar o heightmap gerado como "displacement map"do plano

3. adicionar o texturemap como textura do plano

4. adicionar árvores de acordo com a distribuição definida pelo vegetation map. Não
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pode ser utilizado por inteiro, pois o sistema não suportou a quantidade de árvores

que um terreno de 35721 km2 (189 x 189 km) possui na vida real. Código foi

utilizado de maneira reduzida para povoar algumas partes do terreno com árvores

esparças (implementado em tree_loader.py);

5. adicionar a curvatura do Planeta Terra no terreno, levando em conta seu tamanho

(implementado em add_curvature.py).

Figura 6.5: Visualizações 3D de alguns terrenos gerados pela ferramenta StyleTerrain e
seus respectivos biomas

Fonte: Os Autores

Figura 6.6: Com uma visualização em corte, é possível enxergar o leve efeito da curvatura
em todo o modelo 3D

Fonte: Os Autores
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Figura 6.7: Quantidade de árvores precisa ser bastante reduzida (menos de 1% da popu-
lação original) para que seja possível renderizar as cenas com um computador comum

Fonte: Os Autores

Figura 6.8: Terreno gerado aleatóriamente no espaço latente do modelo

Fonte: Os Autores

Nas Figuras 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 podemos ver exemplos de todos os artefatos da

Ferramenta StyleTerrain, com o mapa de curvatura já executado previamente.
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Figura 6.9: Terreno gerado randomicamente após receber os estilos médios e finos da
representação do bioma Tropical Seco

Fonte: Os Autores

Figura 6.10: Terreno após ser utilizado o algoritmo de mapa de corpos de água

Fonte: Os Autores
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Figura 6.11: Terreno após a execução do mapa de texturas ou solos

Fonte: Os Autores
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Doran; Parberry(2010) definem 5 características importantes para que um algo-

ritmo de geração de terrenos seja útil para facilitar e melhorar a qualidade do trabalho de

designers que busquem tal aplicação. A seguir, demonstra-se como a solução desenvol-

vida neste trabalho obedece estas 5 prerrogativas:

1. "Novelty": contém um elemento de aleatoriedade e surpresa. Na aplicação prin-

cipal da Ferramenta StyleTerrain, "Biome Oriented Terrain Generation", os estilos

grosseiros do terreno são gerados aleatóriamente no espaço latente da rede de sín-

tese, portanto, mesmo após a passagem para o estilo do bioma desejado, os dados

ainda possuem muitas características de surpresa e aleatoriedade (respeitando as

restrições do bioma escolhido).

2. Estrutura: não é composto tão somente por ruído aleatório, mas contém estruturas

maiores. O aprendizado de máquina permite ao modelo compreender as estruturas

presentes no height map do planeta e portanto compreender e reproduzir as estrutu-

ras independentes e dependentes de cada bioma.

3. Interesse: possui uma combinação de aleatoriedade e estrutura, a qual jogadores

achem interessantes. Combinando os últimos dois pontos, o modelo consegue pro-

duzir resultados com certa aleatoriedade e ainda assim possuindo estruturas com-

plexas.

4. Velocidade: podem ser geradas rapidamente. A Ferramenta StyleTerrain produz

resultados em menos de 30 segundos em computadores pessoais comuns.

5. Controle: podem ser geradas de acordo com um conjunto de parâmetros voltados

ao controle do designer. A interface desenvolvida para a Ferramenta permite ao

usuário escolher opções de bioma, altura de água, seed de aleatoriedade e misturas

de estilos de biomas. Entre os cinco pontos, este é o mais fraco da aplicação, mas

ele foi sacrificado em prol de maior fidelidade à realidade (que muitas vezes pode

ser danificada pela customização de parâmetros do usuário).

Foi desenvolvida uma ferramenta com capacidade de customização e com um mo-

delo aproximado de acordo com dados vindos diretamente da realidade, sem necessidade

do intermédio de um especialista. Foi desenvolvido com sucesso os geradores dos 5 arte-

fatos estabelecidos na proposta:

• Mapa de Relevo
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• Mapa de Curvatura

• Mapa de Corpos de Água

• Mapa de Vegetação

• Mapa de Texturas ou Solos

Além de uma interface para a geração destes 5 artefatos por meio da escolha de seed

aleatória, bioma desejado e ferramenta de mistura de estilos. A Ferramenta StyleTerrain é

capaz de ajudar desenvolvedores de jogos digitais, simuladores, filmes e quaisquer outras

aplicações a gerarem terrenos de maneira rápida, eficiente e customizável.

Como trabalhos futuros, pretende-se concluir o aprendizado do modelo atual e ve-

rificar qual a diferença nos terrenos obtidos que seria adquirida. Também é interessante a

ideia de buscar novos formatos para os dados, como por exemplo, outras categorizações

intessantes além de biomas e verificar o valor dos resultados. Também é possível expandir

a camada de interação com o usuário, dando novas funcionalidades a ferramenta Style-

Terrain, como entradas gráficas do usuário para maior customização do terreno gerado

(GAIN; MERRY; MARAIS, 2015) (ONG et al., 2005). Também é necessária a busca por

novas maneiras de dar ao usuário a impressão da existência de florestas sem a necessidade

da renderização de um objeto por árvore ou a necessidade de guardar informação sobre

cada árvore presente no terreno.
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