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gyakornok, tanársegéd, illetve előadó. 1944. után a Magyar Tudományos Akadémián dol-
gozott, majd 1951-ben tudományos kutatóként visszatért az egyetemre, ahol a Talajzooló-
giai Kutatócsoport egyik alapítója és vezetője lett (1960–1980). Európai viszonylatban elsők 
között foglalkozott az erdőtalajok szervesanyag-lebomlásának zoogén tényezőivel.  Legje-
lentősebb eredményeit ökológiai és zoocönológiai kutatásai során érte el, amelyek e tudo-
mányok nemzetközi szaktekintélyévé emelték. Elméleti kutatásait két könyvében összegez-
te: A zoocönológia alapjai (Bp.,1953) és a Lebensgemein-schaften  der Landtiere (Bp.-Berlin, 1958). 
1954-ben elnyerte a biológiai tudomány doktora címet. 1963-ban Kossuth-díjat kapott, 
1965-ben az MTA levelező, 1973-ban rendes tagja. Az MTA Biológiai Osztályának alelnö-
ke (1970–1973), majd elnöke (1973–1980). 1985-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
díszdoktora, 1986-ban az Osztrák Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett. 1963-tól 
kezdve a Magyar UNESCO Bizottság tagja, s mint ilyen, UNESCO támogatással talajzoo-
lógiai expedíciót vezetett Afrikába. Ezután hasonló támogatással és kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatai révén számos trópusi talajzoológiai expedíciót szervezett 1963–2001 között Af-
rikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, Új-Guineába, Ausztráliába, Óceániába és Új-Kaledóniába. 
Kutatásai eredményeiről két szakkönyvet is megjelentetett (1992, 2001) angolul. Tevékeny-
ségének értékes része a tudományos népszerűsítés, amire minden alkalmat megragadott 
(rádió, televízió, nyilvános előadások). A napsugár nyomában, Lesz-e Holnap, Út a jövőnk-
be című TV-sorozatai közül az utolsót nemzetközi kitüntetésben is részesítette az Európai 
Napenergia Bizottság. Előrehaladott kora ellenére haláláig tartotta élvezetes egyetemi elő-
adásait és a TV-ben a „Beszéljünk a jövőnkről” című beszélgetéseit a „megsebzett bolygó”-
ért. Gazdag, termékeny tevékenységének elismerései a Széchenyi-díj (1993), a Pro Natura 
Emlékérem (1993), az Akadémiai Aranyérem (1995), a Pro Renovanda Hungariae Alapít-
vány fődíja (1999), a Magyar Köztársaság Középkeresztje (2000) és a 2001-ben kapott Cor-
vin-lánc. 

 
(Folytatás a következő számban) 

 
M. E. 

 
 

 

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

Fontos időpontok a számítógépes grafika történetéből – 3. (1990–) 
 1990-ben a DOS grafikus felületeként megjelent a Windows 3.1, az AutoDesk 

megjelentette a 3D Studio-t. John Wiley & Sons elkezdi kiadni a The Journal of 
Visualization and Computer Animation-t. 

 A CGI 1991-ben a James Cameron rendezte Terminátor 2-ben kapott központi 
szerepet, ahol a T-1000-es terminátor folyékony fém-mivoltával és alakváltó 
effektusaival kápráztatta el a közönséget. A Terminátor 2 szintén meghozta az 
ILM-nek az Oscar-díjat a különleges hatásokért. Ekkor jelentek meg az SGI 
Indigo gépek is. 

 1992-ben jelentette meg az Apple a QuickTime-ot. Az SGI megjelentette az 
OpenGL első verzióját. Az OpenGL platform- és operációs rendszer független 
grafikus API. Jelenlegi verziója az 1.5-ös. A projekt annyira sikeresnek bizo-
nyult, hogy a Microsoft is beállt az OpenGL fejlesztésébe. A függvénykönyv-
tár pár száz alacsony szintű rutinból áll, amelyek által nagyon jól ki lehet hasz-
nálni a hardvereket – több hardverkészítő is már beépítette ezeket a rutinokat 
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hardver szinten. Az OpenGL nem tartalmaz komplex formákat, alakzatokat 
stb., csak a legegyszerűbb elemeket: pontot (vertex-et), vonalat, poligonokat. A 
programozó kell ezekből felépítse a saját komplex formáit. Az OpenGL ala-
csony szintű függvényeket magas szintű utility könyvtárak támogatják (pl. 
GLU, GLUT), ezeknek a feladata az ablakozó rendszer kezelése, a magasabb 
szintű objektumok (kocka, gömb, kúp, henger, görbék, felületek stb.) kialakítá-
sa és megjelenítése. Az OpenGL funkciói: színtér definiálása; nézőpont speci-
fikálása; megvilágítási modellek alkalmazása; a megvilágított színtérről árnyalt 
modell készítése; árnyalások és textúrák alkalmazása; antialiasing (élsimítás); 
motion blur (mozgó objektumok körvonalainak elmosása); atmoszféra effek-
tusok kezelése (pl.: köd); animáció. A Hewlett-Packard (HP) megalkotta a nép-
szerű LaserJet4-et, az első 600×600 dpi felbontású lézernyomtatót. 

 1993-ban jelent meg az Adobe Acrobat, Windows NT, Doom. Az 1993-as 
Jurassic Park dinóinak életszerű megjelenése, mely hibátlanul ötvözte a CGI-t 
és a live-actiont, hozta meg a filmipar forradalmát. E pont jelentette Holly-
wood áttérését a stop-motion animációról és a hagyományos optikai effektu-
sokról a digitális technikákra. 

 1994-ben Mark Pesce (1962–) megteremti a virtuális valóság fogalmát és megal-
kotja a VRML-t. A CGI-t hasznosították a Forrest Gump különleges hatásainak 
megalkotására. A leginkább megjegyzendő trükk a filmben Gary Sinise színész 
lábainak digitális módon történő eltávolítása volt, vagy a napalmtámadás, a 
gyorsan mozgó pingpong labdák és a madártoll a nyitójelenetben. 

 1995-ben, az első, teljes egészében számítógép alkotta mozifilm, a Pixar cég és 
a Walt Disney produkciója, a Toy Story zajos sikereket ért el. CGI a filmekben 
általában 1.4-6 megapixellel renderelt. A Toy Storyt például 1536×922 
(1.42MP)-vel renderelték. Egy képkocka renderelése jellemzően 2-3 óra körüli 
időt vesz igénybe, a legbonyolultabb jeleneteknél ennek tízszerese is előfordul-
hat. Ez nem sokat változott az utóbbi évtizedben, mert a képminőség azonos 
szinten halad előre a hardverfejlődéssel, mivel gyorsabb gépekkel egyre össze-
tettebb megvalósítás válik lehetővé. A GPU feldolgozási erejének exponenciá-
lis növekedése, illetve a CPU erejének, tárolási kapacitásának és memória se-
bességének és méretének jelentős emelkedése rendkívül kiszélesítette a CGI 
lehetőségeit. Megalakult a DreamWorks SKG (Steven Spielberg, Jeffrey 
Katzenberg és David Geffen). Ekkor jelent meg az MP3 szabvány és a Sony 
Playstation. A Microsoft megjelentette a DirectX első verzióját. Arra volt ter-
vezve, hogy a különböző típusú kártyákat, drivereket egységesítse, illetve hogy 
direkt hozzáférést biztosítson a hardverhez. Az OpenGL-lel ellentétben a 
DirectX nemcsak grafikát tud kezelni, hanem más multimédiás lehetőségei is 
vannak, például a hangkártya programozása vagy a hálózatkezelés. 

 1996-ban megjelent a Windows 95 grafikus felülettel rendelkező operációs 
rendszer, valamint az SGI O2-es gépei. 

 1997-ben jelent meg a Flash 1.0-ás verziója, a DVD technológia, és az IBM 
Deep Blue gépe először vert meg profi sakkozót. 

 1998-ban jelent meg a Maya, vált szabvánnyá az XML, az MPEG-4, és a Titanic 
megdöntött majdnem minden filmes rekordot. 

 1999-ben jelent meg a Csillagok háborúja első része, amely 66 digitális karaktert 
használt. 

 2000-ben jelent meg a Playstation 2, a Microsoft X-Box, a Mc OS-X, valamint 
a Maya Macintosh gépekre. 
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 2001-ben jelent meg a Windows XP. A Square Pictures megalkotta a Final 
Fantasy – A harc szelleme című CGI-filmet, amely magas szinten részletezett és 
fényképminőségű grafikát vonultatott fel. Gollam karaktere A Gyűrűk Ura-
trilógiából teljes egészében CGI-vel készült, motion capture segítségével. 

 2003-ban jelent meg az Apple Power Mac G5. 
 2008 júniusában az AMD bejelentette az 1 teraflops teljesítményű ATi Radeon 

HD 4870 videokártyát. Jellemzői: 512 MB GDDR5 memória; 1,2 teraflops tel-
jesítmény; 750 MHz GPU; PCI Express 2.0 interface; 160 W. 

K. L.  
 

 

 
Érdekes informatika feladatok  

XXVII. rész 

Véletlen fraktálok, a Perlin-zaj 
Már az IFS-fraktáloknál nagy szerepe van a véletlennek, a valószínűségnek: a meg-

adott transzformációkat csak egy bizonyos valószínűséggel alkalmazzuk. 
A valóságmodellezéskor is nagy szerephez jutnak a véletlen fraktálok, hisz a termé-

szet alkotta valós objektumok nem teljesen szabályosak. 
A véletlen fraktálok vagy véletlen halmazokból veszik fel értékeiket, vagy egy gene-

rált véletlen-számmal perturbáljuk a fraktál értékét, vagy valamilyen más szinten kötőd-
nek a véletlenhez, pl. a Brown-féle mozgás pályájának a fraktál jellegű tulajdonságait 
használjuk fel. 

Ken Perlin 1985-ben vezette be a róla elnevezett zaj-függvényeket (PERLIN, Ken: 
An Image Synthesizer, In: Computer Graphics (SIGGRAPH 85 Proceedings) 19(3) July, 
1985.). 

A valóság modellezésében felületeket, felhőzetet, atmoszférikus effektusokat stb. 
nagyon jól elő tudunk állítani Perlin-zaj alkalmazásával. 

Perlin zajfüggvénye Rn-en értelmezett ( [ ]1,1: −→nRf ), az egész számokban csomó-
pontokat képző rácshoz igazított pszeudo-véletlen spline függvény, amely a véletlensze-
rűség hatását kelti, de ugyanakkor rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy azonos be-
meneti értékekre, azonos függvényértéket térít vissza. A gyakrabban használt n értékei 1 
– animáció esetén, 2 – egyszerű textúrák, 3 – bonyolultabb 3D textúrák, 4 – animált 3D 
textúrák (pl. mozgó felhők). 

A következőképpen generálhatunk Perlin-zajt: adott egy bemeneti pont. Minden 
környező rács-csomópontra választunk egy pszeudo-véletlen értéket egy előre generált 
halmazból. Interpolálunk az így megkapott csomópontokhoz rendelt értékek között, va-
lamilyen S görbét használva (pl. 32 23 tt − ). 

Ha a Perlin-zajfüggvényt kifejezésben használjuk, különböző procedurális mintákat 
és textúrákat hozhatunk létre. 

Ha ezeket a kifejezéseket fraktál-összegben használjuk, minden iterációban új adatot 
vihetünk be, amely valamilyen módon befolyásolja a teljes képet. Például domborzat 
generálás esetén, az iteráció során a fraktál dimenzióját akarjuk befolyásolni, azaz min-
den iterációban az amplitúdót osztani fogjuk egy bizonyos értékkel. 


