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A számítógépes grafika története 

I. rész 
 
A számítógépes grafika, amely napjainkban egyre több és egyre érdekesebb felhasz-

nálói területtel rendelkezik (például felhasználói felületek, interaktív diagrammok, 
hisztogrammok, térképészet, orvostudomány, tervezés, multimédia rendszerek, tudo-
mányos kísérletek eredményeinek megjelenítése), viszonylag fiatal tudományág. 

A számítógépek őskorában nem beszélhettünk semmiféle grafikus megjelenítő esz-
közről. A XX. század elején analóg számítógépeket kezdtek építeni olyan problémák 
megoldására, amelyeket másképp nem tudtak megoldani, 1911-ben megjelennek a 
totalizátorok. Ezeket a fix programozású, számkijelzős elektromechanikus gépeket legin-
kább a kutya- és lóversenyek fogadási esélyeinek kiszámítására használták. 1936. és 
1938. között Konrad Zuse Z1 néven olyan szabadon programozható számítógépet épí-
tett, amely a kettes számrendszert használta, lebegőpontos számokkal dolgozott, az 
adatbevitelre billentyűzet szolgált, az adatkivitel pedig egy fénymátrix segítségével tör-
tént. A második világháború ideje alatt, Neumann János (1903–1957) magyar származású 
matematikus elgondolása alapján kezdte el John Presper Mauchly és John William Eckert az 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) tervezését katonai célokra. Ezek a 
számítógépek többnyire papíron, lyukkártyán, lyukszalagokon jelenítették meg a számí-
tások eredményét, vagy egyszerű égőket (pl. fénymátrix) használtak. 

1950-ben jelent meg a képernyő: a Whirlwind Computer kifejlesztette az első valós-
idejű grafikus megjelenítőt. 

1963-ban Ivan E. Sutherland kifejlesztette a Sketchpad rajzolórendszert, az első on 
line működő grafikus rendszert: vektorgrafikus ábrákat lehetett megrajzolni egy fénytoll 
segítségével. 

1964-ben alkalmazta a GM DAC rendszer az 
első grafikus konzolt: grafikus parancsokat lehe-
tett bevinni, ezeket értelmezte a rendszer. Ekkor 
született meg az IBM és a GM közös projektje-
ként az első CAD tervezőrendszer is. 

1965-ben jelent meg az első egér: fából és 
műanyagból készítette Douglas Engelbart. 

1973-ban a Sharp (Japán) kifejlesztette az 
LCD (Liquid Crystal Display) monitort, azonban 
az elterjedéséhez 20 év kellett. 1974-ben a 
Phillips cég elkészítette az első videotelefont. 

 

Az első egér 

1975-ben jelent meg Benois Mandelbrotnak az első fraktállal kapcsolatos cikke. 
1977-ben kezdődött el a személyi számítógépek korszaka. Ekkor alakult meg a Mic-

rosoft cég. Hamarosan (1980 körül) a PC-k nagy elterjedésnek kezdtek örvendeni, meg-
jelent a beépített raszter grafika (IBM, APPLE), bit-térképek (bitmap, pixel alapú), 
desktop-felületek, ablak-kezelő rendszerek. 

A grafika fejlődését eleinte a konzol játékgépek és a személyi számítógépes játékok 
igényelték. A fejlődést a következő felsoroláson keresztül követhetjük nyomon: 

− 80-as évek eleje: a felbontás 320 × 200 pixel, a használható színek száma 4, ame-
lyet 16 alapszínből lehet kiválasztani. CGA videokártya–CGA monitor páros. 
Videómemória nagysága kb. 64KB volt. 

− A 80-as évek közepére-végére megjelentek az EGA videokártyák max. 256KB 
memóriával. Felbontásuk 640 × 480 pixel 64 szín használatával. Emellett teret 
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hódítottak a Hercules kártyák a hozzájuk tartozó monokróm monitorokkal, 
ugyanis a színes monitorok abban az időben nagyon drágák voltak. A Hercules 
kártyák nagyobb (758 × 512) felbontást nyújtottak, de csak fekete-fehér (vagy 
zöld, narancssárga monokróm) grafika mellett. Megjelentek a különféle emuláci-
ók az egyes működési módok között. 

− A 90-es évek elején jelentek meg a VGA kártyák 256KB memóriától egészen 
4MB kivitelig. Minimum a 640 × 480-as működési módot teljesítették, azonban 
a több memóriával rendelkező darabok akár egészen a 2048 × 1536-os felbon-
tást is tudták kezelni. Itt jelent meg először a 65 536 színű (16 bites) üzemmód, 
majd később a 16,7 millió színű (24 bites) ábrázolás. Látható, hogy a felbontás 
és a pixelenként tárolt egyre több színinformáció egyre nagyobb memóriát igé-
nyel. 

− A 90-es évek végére megjelentek a 3D gyorsítást végző modellek. Napjainkban 
memóriájuk 4MB-tól 512MB-ig terjed. Kezdetben csak célfeladatokat gyorsítot-
tak, azonban manapság külön programozható a videokártyák GPU-ja shader 
programok segítségével. 

 

Meg kell jegyeznünk azt, hogy habár a személyi számítógépek hatalmasat fejlődtek 
számítógépes grafika tekintetében is (manapság valósidejű animáció, filmvágás, 
házimozi rendszerek is jól működnek PC-ken), komolyabb (pl.: orvosi, tervezési) felada-
tokhoz a mai napig célszámítógépeket használnak. 

Ha a grafikus rendszerek fejlődését próbáljuk nyomon követni – például programo-
zás, grafikus könyvtárak használatának szemszögéből-, akkor a következő nagy rendsze-
reket sorolhatjuk fel: 

− Karakterek átdefiniálása szöveges üzemmódban 
− Teknőc (Turtle) grafika 
− Geometrikus grafika 
− Windows-os grafika (GDI) 

− pixelgrafika 
− vektorgrafika 

− DirectX 
− OpenGL 

 
A legegyszerűbb grafika a személyi számítógépek karakteres (szöveges) üzemmódját 

használta ki. Átdefiniálta a memóriában lévő karaktertömböt és oda bármilyen grafikus 
ábrát be tudott tenni (pl. egy téglás fal képe), ezután egy egyszerű kiiratással nem a ka-
rakter képe (pl. ’A’) jelent meg, hanem az átdefiniált, megrajzolt ábra. 

A LOGO nyelvből jól ismert teknőc grafika már grafikus üzemmódot használt. Pa-
rancsai előre, hátra, jobbra, balra való mozgatást, valamint forgatásokat tudtak elérni. A 
koordináták a képernyő középpontjához relatívak. A felhasználható grafikus üzemmó-
dok: 320 × 200, 640 × 200 (fekete-fehér, 16 szín), a függvénygyűjtemény mintegy 25 ru-
tint tartalmaz. 

A DOS-geometrikus grafika közel 80 rutint tartalmazó grafikus gyűjtemény, mely egé-
szen a bitműveletektől a magas szintű funkciókig mindenféle rutint tartalmaz. A grafi-
kus üzemmódot egy vagy több grafikus meghajtó (pl. .BGI állományok Borland 
Graphic Interface) segítségével tudja kezelni a rendszer. Amilyen meghajtóprogramunk 
van, olyan felbontást és színhasználatot lehet elérni. A rendszer parancsai köröket, tég-
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lalapokat, ellipsziseket, vonalakat meg hasonló geometrikus primitíveket tudnak kiraj-
zolni. A koordináták a képernyő bal felső sarkához relatívak. 

A GDI (Graphic Device Interface) grafika szintén saját – de jóval fejlettebb – 
meghajtóprogramokon keresztül tud vektor- vagy pixelgrafikus ábrákat megjeleníteni. A 
többszáz függvényt tartalmazó könyvtár a GDI eszközvezérlő programokon keresztül ke-
zeli a grafikus perifériákat és ezáltal lehetővé teszi, hogy a rajzgépet, a nyomtatót, a képer-
nyőt egységesen használjuk. A GDI programozásakor bármilyen hard eszközt, meghajtót 
figyelmen kívül hagyhatunk. A színek használata is úgy van megoldva, hogy nem kell fog-
lalkoznunk a konkrét fizikai keveréssel és kialakítással. A TrueType fontok használata bizto-
sítja azt, hogy a megtervezett szöveg nyomtatásban is ugyanolyan lesz, mint ahogy azt a 
képernyőn láttuk. A GDI nagy előnye az is, hogy saját koordinátarendszerrel dolgozha-
tunk, virtuális távolságokkal írhatjuk meg, (a konkrét hardvertől függetlenül), az alkalma-
zásunkat. Azonban a GDI továbbra is kétdimenziós, egészkoordinátájú grafikus rendszer 
maradt. A GDI nem támogatja az animációt. A GDI filozófiának az alapja az, hogy elő-
ször meghatározunk egy eszközleírót, amely a fizikai eszközzel való kapcsolatot rögzíti. 
Ez tulajdonképpen egy rajzeszközhalmaz és egy sor adat kapcsolata. Az adatokkal megad-
hatjuk a rajzolás módját. Ezután ezt az eszközleírót használva specifikálhatjuk azt az esz-
közt, amelyen rajzolni szeretnénk. Például, ha egy szöveget szeretnénk megjelentetni a 
képernyőn, akkor először rögzítjük az eszközkapcsolat révén a karakterkészletet, a színt, a 
karakterek nagyságát, típusát, azután pedig specifikáljuk a kiírás helyét (x és y koordinátáit), 
illetve a kiírandó szöveget. A rendszernek van alapértelmezett saját eszköze (rajzvászon, 
toll, ecset, font, bittérkép). Ha mást szeretnénk használni, akkor létrehozunk magunknak 
egyet, elvesszük a rendszertől az övét (megőrizzük), átadjuk a miénket, hogy azzal dolgoz-
zon a rendszer, a végén pedig cserélünk ismét. 

A DirectX Microsoft termék, olyan COM objektumok gyűjteménye, amelyek segít-
ségével megkönnyíti a kommunikációt a hardverrel (videó, hang, hálózat stb.). Arra ter-
vezték, hogy a különböző típusú kártyákat, drivereket egységesítse, illetve hogy direkt 
hozzáférést biztosítson a hardverhez. Nemcsak grafikát, hanem bármilyen multimédiás 
lehetőséget tud kezelni. 

Az OpenGL platform és operációs rendszer független grafikus API. A Silicon 
Graphics, Inc. (SGI) kifejlesztette rendszer jelenlegi verziója 1.5. A projekt annyira sike-
resnek bizonyult, hogy a Microsoft is beállt az OpenGL fejlesztésébe. A függvény-
könyvtár pár száz alacsony szintű rutinból áll, amelyek által nagyon jól ki lehet használni 
a hardvereket – több hardverkészítő is már beépítette ezeket a rutinokat hardver szin-
ten. Az OpenGL nem tartalmaz komplex formákat, alakzatokat stb., csak a legegysze-
rűbb elemeket: pontot (vertex-et), vonalat, poligonokat. A programozó kell ezekből fel-
építse a saját komplex formáit. Ellentétben a DirectX-el az OpenGL nem tartalmaz 
hang, hálózati, vagy más egyéb olyan komponenseket, melyek nincsenek direkt kapcso-
latba a grafikával. 

 

Az OpenGL funkciói 
− a színtér definiálása háromdimenziós primitívekkel  
− a nézőpont specifikálása  
− megvilágítási modellek alkalmazása  
− a megvilágított színtérről árnyalt modell készítése  
− árnyalások és textúrák alkalmazása  
− antialiasing (élsimítás) 
− motion blur (mozgó objektumok körvonalainak elmosása) 
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− atmoszféra effektusok kezelése (pl.: köd) 
− animáció 

 

Az OpenGL alacsony színtű függvényeket magas szintű utility könyvtárak támogat-
ják (pl. GLU, GLUT), ezeknek a feladata az ablakozó rendszer kezelése, a magasabb 
szintű objektumok (kocka, gömb, kúp, henger, görbék, felületek stb.) kialakítása és 
megjelenítése. 

Az OpenGL működését, programozását következő lapszámainkban ismertetjük. 
 
 

Kovács Lehel 
 

 

A sötét anyag és  
a sötét energia „megvilágítása” 

II. rész 
 

Amint megbeszéltük, mostanáig a galaxisok csillagainak keringési sebességét csak 
akkor lehetett megérteni, ha feltételeztük, hogy a galaxisok anyagának egy jelentős részét 
valamilyen sötét anyag alkotja.[1],[2],[3] Milgrom szerint azonban, nem a sötét anyag lé-
tezését kell feltételezni, hanem a Newton-féle gravitációs törvényt kell megváltoztatni. 
Feltételezte, hogy az  m a=G m M /r2   alakú Newton-törvény érvényes, de csak addig, 
amíg az a  gyorsulás elég nagy, azaz, ha a >> a0, ahol a0 = 10-8 m/s2 . Ha azonban a  ki-
csi, azaz a <<a0, akkor a Newton-törvényt módosítani kell a következő módon:  

m a (a / a0 ) =G m M /r2. 
 (Korábban is voltak javaslatok a Newton-féle gravitációs törvény módosítására, de 

ezek többnyire a távolságtól való függést kívánták megváltoztatni.) 
Kitűnt, hogy a Milgrom által bevezetett MOND (Modified Newtonian Dynamics) 

igen jól alkalmazható a különböző típusú galaxisok leírására sötét anyag létezésének fel-
tételezése nélkül. A MOND-dal kapcsolatos gond az, hogy ez csak egy ad hoc feltevés 
és nem egy elmélet.  

Jacob Bekenstein 2004-ben közölt egy munkát, ami az Einstein-féle gravitációs el-
mélet továbbfejlesztése. Ez nem-relativisztikus határesetben visszaadja a Milgron-féle 
módosítást.[4] 

Az Einstein-féle elméletben a görbült négyes téridő x (x0, x1, x2, x3) geometriáját a  
gij(x) metrikus tenzor írja le. Ha ugyanis ismerjük a g i j (x)-t minden x pontban, akkor 
mindenütt ki tudjuk számítani két közeli pont ds távolságát a ds2 = g i j (x) dxi dx j négy-
dimenziós általánosított „Pythagoras-tétel” segítségével. (Itt a fent és lent előforduló 
azonos indexekre összegezni kell.)  

Einstein szerint g i j (x)-t, azaz a geometriát, a jelenlévő anyag határozza meg. 
Ezt fejezi ki az általános relativitáselmélet alapegyenlete: 

G i j(x) = κ T i j (x). 
ahol, Ti j (x) az anyag energia-impulzus tenzora, G i j (x) pedig az Einstein-féle tenzor, 
ami a g i j (x) metrikus tenzorból, valamint ennek első és második deriváltjaiból felépített 
szimmetrikus tenzor, és végül κ = 8 π G    (c=1). 

Az elmélet fő feladata a g i j (x) tenzor meghatározásra. 


