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A számítógépes grafika  

IV. rész 
 
GLUT eseménykezelés 
Miután létrehoztuk a GLUT ablakot, de még nem léptünk be a fő esemény-hurokba 

(nem hívtuk meg a glutMainLoop(); függvényt), kijelölhetjük, regisztrálhatjuk az 
esemény vezényléshez szükséges callback függvényeket. Ezt a következő GLUT ruti-
nokkal tehetjük meg:  

void glutWindowStatusFunc(void (*func)(int state)); 
Az ablak-státusz callback-et állítja be. A state paraméter lehetséges értékei: 

GLUT_HIDDEN, GLUT_FULLY_RETAINED, GLUT_PARTIALLY_RETAINED, vagy 
GLUT_FULLY_COVERED. 

void glutDisplayFunc(void(*func)(void));  
Azt a függvényt specifikálja, amelyet akkor kell meghívni, ha az ablak tartalmát újra 

akarjuk rajzoltatni. Ide írjuk be a rajzoló kódot, az OpenGL programunkat. 
void glutOverlayDisplayFunc(void(*func)(void));  
Az overlay callback-et definiálja. 
void glutReshapeFunc(void(*func)(int width, int height));  
Azt a függvényt specifikálja, amelyet akkor kell meghívni, ha az ablak mérete vagy 

pozíciója megváltozik. A func argumentum egy függvényre mutat, amelynek két para-
métere van, az ablak új szélessége és magassága. Ha a glutReshapeFunc függvényt 
nem hívjuk meg vagy NULL az argumentuma, akkor egy alapértelmezett függvény akti-
válódik, amely meghívja a glViewport(0, 0, width, height) függvényt. 

void glutVisibilityFunc(void (*func)(int state));  
Azt a függvényt specifikálja, amely akkor aktiválódik, ha láthatóvá vagy nem látha-

tóvá válik az ablak. A state parameter értékei: GLUT_VISIBLE vagy 
GLUT_NOT_VISIBLE lehetnek. 

void glutKeyboardFunc(void(*func)(unsigned char key, int x, int 
y); 

Azt a függvényt specifikálja, melyet egy billentyű lenyomásakor kell meghívni. key 
egy ASCII karakter. Az x és y paraméterek az egér pozícióját jelzik a billentyű lenyomá-
sakor (ablak relatív koordinátákban). 

Például megírhatjuk a következő függvényt: 
void keyboard(unsigned char key, int x, int y)  

{                                //billentyűkezelés  
  switch(key)  
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  { 
    case 27:                     // ha escape-et nyomtunk  
      exit(0);                   // lépjen ki a programból  
      break;  
  } 
} 
majd ezt a függvényt átadjuk paraméterként a glutKeyboardFunc eljárásnak a kö-

vetkezőképpen: glutKeyboardFunc(keyboard);  
Ekkor a programunkból az Esc billentyű lenyomásakor léphetünk ki. 
void glutKeyboardUpFunc(void(*func)(unsigned char key, int x, 

int y); 
Azt a callback függvényt specifikálja, amely akkor hívódik meg, ha felengedtünk egy 

lenyomott billentyűt. 
void glutSpecialFunc(void (*func)(int key, int x, int y));  
A billentyűzeten olyan billentyűk is vannak, amelyek nem egy, hanem két karakter-

kódot generálnak. Ilyenek például a nyíl billenytűk, vagy az F1–F12 funkcióbillentyűk. 
Ezek kezelését nem tudja megoldani a glutKeyboardFunc, hanem önálló kezelőfügg-
vénnyel rendelkeznek, amelyet a glutSpecialFunc segítségével lehet regisztrálni. A 
billentyűk kódjait itt már egész konstansként kell megadni, nem karakterként: 
GLUT_KEY_F1, GLUT_KEY_LEFT, GLUT_KEY_PAGE_UP, GLUT_KEY_HOME stb. 

void glutSpecialUpFunc(void (*func)(int key, int x, int y));  
Azt a callback függvényt specifikálja, amely akkor aktiválódik, ha felengedtünk egy 

lenyomott speciális billentyűt. 
int glutSetKeyRepeat(int repeatMode); 
void glutIgnoreKeyRepeat(int ignore); 
A billentyű ismétlést állítja be, vagy hagyja figyelmen kívül. A repeatMode lehetsé-

ges értékei: 
GLUT_KEY_REPEAT_OFF, GLUT_KEY_REPEAT_ON, GLUT_KEY_REPEAT_DEFAULT. 
int glutGetModifiers(); 
Billentyűzet callback-hívásokkor a Shift, Ctrl, Alt billentyűk státuszát téríti vissza. 
void glutMouseFunc(void(*func)(int button, int state, int x, 

int y);  
Azt a függvényt specifikálja, amely egy egér-gomb lenyomásakor illetve elengedése-

kor aktiválódik. A button callback paraméter a GLUT_LEFT_BUTTON, 
GLUT_MIDDLE_BUTTON illetve a GLUT_RIGHT_BUTTON egyike. A state callback para-
méter a GLUT_UP és a GLUT_DOWN szimbolikus konstansok egyike. Az x és y callback pa-
raméterek az egér pozícióját jelzik az egér esemény megtörténtekor (ablak relatív koor-
dinátákban).  

void glutMotionFunc(void (*func)(int x, int y));  
void glutPassiveMotionFunc(void (*func)(int x, int y));  
A gomblenyomással illetve gomblenyomás nélküli egérmozgatás esemény-

függvényeit állíthatjuk be. Az x és y paraméterek az egészkurzor koordinátái az ablak 
koordinátarendszerében. 

void glutEntryFunc(void (*func)(int state));  
Azt a függvényt állíthatjuk be, amely akkor aktiválódik, ha az egér elhagyta vagy be-

lépett az ablak területére (az egér az ablak fölött van-e vagy sem). A state paraméter 
értékei: GLUT_LEFT, illetve GLUT_ENTERED lehetnek. 

void glutJoystickFunc(void (*func)(unsigned int buttonMask, int 
x, int y, int z), int pollInterval); 

Beállítja a botkormány (joystick) callback függvényét. A buttonMask paraméter értékei  
GLUT_JOYSTICK_BUTTON_A, GLUT_JOYSTICK_BUTTON_B, 

GLUT_JOYSTICK_BUTTON_C, vagy GLUT_JOYSTICK_BUTTON_D lehetnek, x, y a koordi-
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náták, pollInterval pedig a botkormány milliszekundumokban megadott érzékenységi 
intervalluma. 

void glutForceJoystickFunc(); 
Meghívja a botkormány callback-et. 
void glutTabletButtonFunc(void (*func)(int button, int state, 

int x, int y)); 
void glutTabletMotionFunc(void (*func)(int x, int y)); 
A rajzolótábla (Tablet) eseményeit lekezelő függvényeket adhatjuk meg: mozgatás, il-

letve gombnyomás esetén. 
void glutSpaceballMotionFunc(void (*func)(int x, int y, int z));  
void glutSpaceballRotateFunc(void (*func)(int x, int y, int z));  
void glutSpaceballButtonFunc(void (*func)(int button, int state));  
A fenti függvények segítségével a SpaceBall (az egérhez hasonló beviteli eszköz, egy 

talapzatra helyezett gömb, amit kézzel forgatni lehet és így egyből be lehet vinni az x, y, 
z 3D koordinátákat) eseményeit kezelő függvényeket adhatjuk meg: mozgatás, forgatás, 
gombnyomás esetén. A paraméterek mindhárom esetben az x, y és z valós 3D koordi-
náták. 

 
Rajzolótábla (Tablet) és SpaceBall 

void glutButtonBoxFunc(void (*func)(int button, int state)); 
void glutDialsFunc(void (*func)(int dial, int value)); 
Az opcionálisan felszerelhető numerikus billentyűzet eseménykezelőit regisztrálja. 
int glutDeviceGet(GLenum info); 
A rendszerre telepített eszközökről szolgáltat információt (egér, billentyűzet, rajzo-

lótábla, spaceball, joystick stb.). Az info paraméter lehetséges értékei:  
GLUT_HAS_KEYBOARD, GLUT_HAS_MOUSE, GLUT_HAS_SPACEBALL, 
GLUT_HAS_DIAL_AND_BUTTON_BOX, GLUT_HAS_TABLET, 
GLUT_NUM_MOUSE_BUTTONS, GLUT_NUM_SPACEBALL_BUTTONS, 
GLUT_NUM_BUTTON_BOX_BUTTONS, GLUT_NUM_DIALS, 
GLUT_NUM_TABLET_BUTTONS, GLUT_DEVICE_IGNORE_KEY_REPEAT, 
GLUT_DEVICE_KEY_REPEAT, GLUT_KEY_REPEAT_OFF, GLUT_KEY_REPEAT_ON, 
GLUT_KEY_REPEAT_DEFAULT, GLUT_JOYSTICK_POLL_RATE, 
GLUT_HAS_JOYSTICK, GLUT_JOYSTICK_BUTTONS, GLUT_JOYSTICK_AXES. 
void glutIdleFunc(void (*func)(void));  
Itt beállíthatjuk, melyik legyen az a függvény, amely aktiválódik az Idle (üresjárati) 

callback esetén. Amikor a program nem csinál semmit, ez a függvény fut le. Alapértel-
mezés szerint az értéke NULL. 

void glutTimerFunc(unsigned int msecs, void (*func)(int value), 
value);  

Beállíthatunk egy adott időközönként meghívott függvényt (timert). Ez főleg akkor 
hasznos, amikor adott sebességű animációkat akarunk előállítani. A glutIdleFunc 
callback-es megoldás nagyban függ a processzor órajelétől. Gyorsabb számítógépen így 
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az animáció (játék) is gyorsabbá válik, ami nem biztos, hogy jó. A paraméterek közül a 
(*func) az átadott függvény, melynek egyetlen integer paramétere lehet, ez pedig a 
value.  

Egyszerre több ilyen időzített hívás is beállítható, viszont egyiket sem lehet vissza-
vonni. Helyette – érdekes megoldás! – a value paraméter alapján figyelmen kívül lehet 
hagyni szükség esetén az időzített hívást. 

void glutMainLoop(); 
Belép a fő esemény-hurokba. 
 
GLUT menük 
A GLUT függvényei segítségével egy OpenGL ablakhoz popup (legördülő) menüt 

rendelhetünk. A használható függvények a következők: 
int glutCreateMenu(void (*func)(int value)); 
Menü létrehozása: az adott azonosítóval rendelkező menüponthoz hozzárendeljük 

az adott függvényt. 
void glutDestroyMenu(int menu); 
Megsemmisíti a menu azonosítóval rendelkező menüt. 
void glutSetMenu(int menu);  
int glutGetMenu(void); 
Beállítja (vagy visszatéríti) az aktuális menüt. 
void glutAddMenuEntry(char *name, int value);  
A megadott nevű és azonosítójú menüpontot beszúrja a menübe. 
void glutAddSubMenu(char *name, int menu);  
A megadott nevű és azonosítójú almenüt beszúrja a menübe. 
void glutAttachMenu(int button); 
void glutDetachMenu(int button); 
Hozzárendeli az aktuális menüt az egéreseményekhez (gombnyomáshoz), vagy le-

kapcsolja ezt. A button értéke GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_MIDDLE_BUTTON, vagy 
GLUT_RIGHT_BUTTON lehet. 

void glutChangeToMenuEntry(int entry, char *name, int value); 
void glutChangeToSubMenu(int entry, char *name, int menu); 
Kicseréli a megadott menüelemeket. 
void glutRemoveMenuItem(int entry); 
Eltávolítja az entry azonosítójú menüpontot. 
void glutMenuStatusFunc(void (*func)(int status, int x, int 

y)); 
void glutMenuStateFunc(void (*func)(int status)); 
Beállítja a globális menüstátusz callback-et. A status paraméter értékei: 

GLUT_MENU_IN_USE vagy GLUT_MENU_NOT_IN_USE. 
 
GLUT karakterek 
Karakterek megjelenítésére a GLUT kétféle betűtípus-rendszert bocsát rendelkezé-

sünkre: a rasztelgrafikus (bitmap) és a vektorgrafikus (stroke) betűtípusokat. 
void glutBitmapCharacter(void *font, int character); 
A megadott font-tal megjeleníti a megadott karaktert. A következő betűtípusok, 

méretek beállítására van lehetőségünk: GLUT_BITMAP_8_BY_13, 
GLUT_BITMAP_9_BY_15, GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_10, 
GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24, GLUT_BITMAP_HELVETICA_10, 
GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, GLUT_BITMAP_HELVETICA_18. 

int glutBitmapWidth(GLUTbitmapFont font, int character); 
Visszatéríti a megadott karakter méretét a megadott font-ban. 
void glutStrokeCharacter(void *font, int character);  
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A megadott font-tal megjeleníti a megadott karaktert. A következő betűtípusok, mé-
retek beállítására van lehetőségünk: GLUT_STROKE_ROMAN, GLUT_STROKE_MONO_ROMAN. 

int glutStrokeWidth(GLUTstrokeFont font, int character); 
Visszatéríti a megadott karakter méretét a megadott font-ban. 
 
GLUT testek 
Az OpenGL alapból nem tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek magas szintű geo-

metriai objektumok rajzolását teszik lehetővé. Ezeket az eljárásokat a GLUT tartalmaz-
za. GLUT-ban lehetőségünk van mind kitöltött (solid), mind drótvázas (wire) ábrázolású 
testek megadására. 

void glutSolidCube(GLdouble size); 
void glutWireCube(GLdouble size); 
Origó középpontú size élhosszúságú kockát rajzol ki. 
void glutSolidSphere(GLdouble radius, GLint slices, GLint 

stacks); 
void glutWireSphere(GLdouble radius, GLint slices, GLint 

stacks); 
Origó középpontú gömböt rajzol ki. A radius a gömb sugara, slices a z tengely 

körüli beosztások száma (mint a földrajzi hosszúság), stacks a z tengely menti beosz-
tások száma (mint a földrajzi szélesség).  

void glutSolidCone(GLdouble base, GLdouble height, GLint 
slices, GLint stacks); 

void glutWireCone(GLdouble base, GLdouble height, GLint slices, 
GLint stacks); 

Kúpot rajzol ki. A base a kúp alapjának sugara, height a kúp magassága, slices 
adja meg a z tengely körüli beosztások számát, stacks pedig a z tengely menti beosztá-
sok számát jelenti. A kúp alapja z = 0-nál helyezkedik el, teteje pedig z = height-nél.  

void glutSolidTorus(GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, 
GLint nsides, GLint rings);  

void glutWireTorus(GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, 
GLint nsides, GLint rings);  

Tóruszt jelentet meg. Az innerRadius a tórusz belső sugara, outerRadius a 
tórusz külső sugara, nsides adja meg a radiális részek oldalainak számát, rings pedig a 
tórusz radiális beosztásainak számát. A tórusz középpontja koordináta-rendszer közép-
pontjában lesz. 

 

 
Drótvázas és kitöltött tórusz 

 
void glutSolidDodecahedron(void);  
void glutWireDodecahedron(void);  
void glutSolidOctahedron(void);  
void glutWireOctahedron(void);  
void glutSolidTetrahedron(void);  
void glutWireTetrahedron(void);  
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void glutSolidIcosahedron(void);  
void glutWireIcosahedron(void);  
Kitöltött (solid) vagy drótvázas (wire) dodekaédert, oktaédert, tetraédert, ikozaédert 

rajzol ki. A testek középpontja az origóban lesz. A méret beállításához skálázást, pozíci-
ójának megváltoztatásához forgatást vagy eltolást kell alkalmaznunk. 

void glutSolidTeapot(GLdouble size);  
void glutWireTeapot(GLdouble size);  
A GLUT ki tudja rajzolni a Utah teapot vagy Newell teapot néven elhíresült teáskannát, 

ahol size a teáskanna mérete. A teáskannát számítógépes grafika-referenciaként alkotta 
meg 1975-ben a Utah-i egyetemen Martin Newell. A számítógépes grafika hőskorából 
ránk maradt teáskanna mindmáig a számítógépes grafika „maszkotája” maradt. 

 
A utahi teáskanna 

Más GLUT lehetőségek 
void glutReportErrors(); 
Kiírja a GLUT futásközbeni (run-time) hibákat. Nagyon hasznos lehetőség debugolás 

közben. 
int glutExtensionSupported(char *extension); 
Információt szolgáltat a GLUT lehetőségekről. 
int glutGet (GLenum state); 
A GLUT, mint állapotautomata összes beállítását visszaszolgáltatja. Általános rutin, 

a state által azonosított beállítás értékét téríti vissza. 
 

Kovács Lehel 
 

Egy fém, amelynek felfedezése döntő volt  
a periódusos törvény általános elfogadásához 

 
A kémia órák leggyakrabban használt táblázatának, a periódusos rendszernek 13-dik, 

a régebbi alakjában a III. csoport fémei (Al, Ga, In, Tl) közül Mengyelejev csak az alu-
míniumot ismerte. A következő fémet csak megjósolta ekaalumínium néven (1870-ben), 
és közölte jellemző fizikai állandóit, kémiai jellemzőit. Mengyelejev 1871-ben közölt jós-
latai: 

− az addig még meg nem talált fém M atomtömege 68 körüli érték (mai ismere-
tünk szerint 69,72, ami a két természetes izotóp tömegeinek átlaga) 

− sűrűsége: 5,9g/cm3 (pontos mérések szerint szobahőmérsékleten szilárd állapot-
ban 5,91g/cm3 , olvadáspontján a folyadéké 6,095g/cm3) 

− Nem illékony (később megállapított forráspontja 2477oC ) 
− Vegyértéke 3 (ismertek stabil 3 és 1 vegyértékű atomjait tartalmazó vegyületei) 


