
Számítógépes grafika  I. 

A személyi számítógépek elterjedésével lényegesen megváltozott az átlag-
ember addig idegenkedő, esetenként az új, ismeretlen iránti félelemmel fűsze-
rezett viszonya a számítógéphez. Ennek a gyökeres változásnak egyik 
jelentős előmozdítója az ember és számítógép közötti kommunikáció átalaku-
lása. Míg a számítógépek "őskorában" az ember és a gép különböző, a 
laikusok számára titokzatosnak tűnő nyelven váltottak üzeneteket, addig a 
mai számítógépek rajzok, ábrák és képek segítségével teszik szemléleteseb-
bé, jobban áttekinthetővé "mondanivalójukat", az ember pedig rámutatással 
jelezheti a gépnek az általa kívánt műveleteket. 

Ahhoz, hogy a számítógépek ilyen lehetőségeket nyújtsanak, hosszú el-
méleti és műszaki fejlődésre volt szükség. Ennek a fejlődésnek a során 
összegyűlt olyan ismereteket, amelyek a számítógép és ember képeken ke-
resztül történő kommunikációját alapozzák meg számítógépes grafikának ne-
vezzük. 

A számítógépes grafika látványossága mellett nagyon hasznosnak bizo-
nyult a számítógépes tervezésben, oktatásban, kutatásban, stb. 

Induló sorozatunkban be szeretnénk vezetni az olvasót a számítógépes 
grafika alapismereteibe, és anélkül, hogy teljességre törekednénk, megpró-
báljuk jelezni ennek a ma már szerteágazó problémakörnek a fejlődési iránya-
it. Olyan algoritmusokat fogunk ismertetni, amelyek alapján hasznos és 
érdekes grafikus programok készíthetők. 

Grafikus kommunikációs eszközök 
A kommunikáció információcserét  jelent, az információcsere  pedig infor-

mációhordozók segítségével történik. Ilyen információhordozó  lehet a kép, az 
írás, a hang, bizonyos jelek (például mutatás, intés) stb. 

A továbbiakban a számítógépes grafikában legelterjedtebb információhor-
dozók előállítására szolgáló eszközöket fogjuk ismertetni. 

A gép -» ember kommunikáció eszközei 
Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a számítógép rajzokat, ábrákat, 

képeket állítson elő. Az előállítás lehet megjelenítés, mely esetben a kép csak 
bizonyos ideig létezik (például a berendezés kikapcsolásáig), vagy lehet rög-
zítés, ha az előállított kép megmarad (például papíron vagy filmen). 

1. Képernyős megjelenítők 
A képernyős megjelenítő (display) a televízió képernyőjéhez hasonlító be-

rendezés. Egyszerűbb számítógépek esetén ennek a berendezésnek a szere-
pét egy szokványos televíziókészülék tölti be. 

A megjelenítő képernyője egy pontmátrix ábrázolására alkalmas. A mátrix 
oszlopainak és sorainak a száma adja meg a megjelenítő legfontosabb jellem-
zőjét, a felbontást. Ezt általában az oszlopok és sorok számának szorzatával 



mérjük. A 640 x 256 -os felbontás például azt jelenti, hogy a megjelenítő 256 
sorban 640 pontot képes ábrázolni. 

Az ábrák összeállítása módjának függvényében a képernyős megjelenítők 
lehetnek raszter- illetve vektormegjelenítők. 

A rasztermegjelenítők esetén a képernyőn az ábrák pontokból állnak ösz-
sze. Egy ilyen berendezés működtetésénél az alapművelet egy adott pont 
színének a megváltoztatása. Fekete-fehér képernyőknél ez a színváltoztatás 
feketítést vagy fehérítést jelent, ami a háttér színétől függően nem más, mint 
pontrajzolás illetve törlés. Természetesen minél nagyobb a megjelenítő felbon-
tása, annál jobban összefolynak a pontok a szem számára, és így annál 
összefüggőbb lesz a kép. 

A vektormegjelenítők a képeket egyenes szakaszból állítják össze. Az ilyen 
típusú megjelenítők nagy pontossággal képesek megrajzolni két pontot össze-
kötő szakaszt, ami a rasztermegjelenítők esetén nem mindig lehetséges. A 
vektormegjelenítők működtetésénél az alapműveletek két adott pont által 
meghatározott szakasz megrajzolása illetve töltése. 

Bonyolultságuk és nagy pontosságuk indokolja a vektormegjelenítő igé-
nyes tervezési alkalmazásokban való alkalmazását. 

2. Rajzgépek (plotter-ek) 
A rajzgépeket rajzok, ábrák, képek papírra vagy filmre rögzítésére használ-

ják. A legelterjedtebbek a papírt használó rajzgépek. Ezek a berendezések a 
rajzoláshoz golyóstollat, filctollat vagy tushúzót használnak. 

A rajzgépek az ábrákat általában egyenes szakaszokból állítják össze, de 
léteznek olyan nagy pontosságú vázlatok is, amelyek körívek vagy más gör-
bék megrajzolására képesek. A rajzolásnál használt alapműveletek az írószer 
leeresztése, felemelése illetve a pillanatnyi helyről egy adott helyre való moz-
gatása. Az utóbbi művelet leeresztett írószerrel rajzolást, felemelt írószerrel 
pedig helyezést jelent. 

A rajzgépeket főleg a számítógépes tervezésben és térképészetben hasz-
nálják. 

3. Grafikus nyomtatók (graphic printer) 
A grafikus nyomtatók a rajzok, ábrák, képek papírra rögzítésére szol-

gálnak. Megjelenítési módjuk hasonló a rasztermegjelenítőkéhez, azaz 
a képek pontokból állnak össze. A pontok megrajzolása egy tű írógép-
szalagon keresztül való lenyomásával, egy nagyon vékony, pontosan 
irányított tintasugárral vagy éppenséggel egy lézersugár segítségével 
történhet. 

Mint a nyomtatók esetében általában, a grafikus nyomtatók esetében 
is a nyomtatandó adatokat elő kell készíteni a számítógép központi 
tárában (memóriájában). A grafikus nyomtatáshoz előkészített adatok 
egy pontvektort vagy pontmátrixot írnak le. Egyszínű nyomtatás esetén 
például zéró jelölheti a nem kitöltött (fehér) pontokat és egy a kitöltött 
(fekete) pontokat. A nyomtatónak egy ilyen pontvektort vagy pontmátri-
xot kell  átadni, amelynek alapján elvégzi a nyomtatást. 



Felbontásuk és nyomtatási minőségük szerint a grafikus nyomtatók alkal-
mazása igen változatos lehet. 

Az ember -> gép kommunikáció 
A számítógépek használata során ismétlődő tevékenység egy művelet és 

a hozzátartozó paraméterek megjelölése. A régebbi számítógépek esetén 
ezeket nevekkel, szavakkal lehetett kiválasztani. A nevek használata sok 
szempontból nem előnyös, ezért a grafikusrendszerek  a műveleteket és a 
hozzájuk kapcsolódó paramétereket ábrák, képek alakjában jelenítik meg, és 
a felhasználó csak rá kell hogy mutasson arra, amit óhajt. Ez a rámutatás 
lényegében két műveletből, egy mutató (kurzor) helyezéséből és a kiválasz-
tásból áll. A következőkben a fent említett rámutatást lehetővé tevő eszközö-
ket ismertetünk. 

1. Botkormány (joy-stick) 
A botkormány egy olyan berendezés, amelyen egy bármely irányba meg-

dőlthető fogantyú van. A megdőltés jelzi a kurzor mozgatási irányát. Egyes 
botkormányok el vannak látva egy úgynevezett tűzgombbal, amelynek segít-
ségével meg lehet valósítani a kiválasztást. Ez azt jelenti, hogy a tűzgomb 
lenyomásával azt a pontot jelöljük meg, amelyben a kurzor abban a pillanat-
ban található. Amennyiben ez a gomb hiányzik a kiválasztáshoz más eszközt, 
például a billentyűzetet kell használni. 

A botkormányok nem pontos eszközök, és használatuk sem kényelmes 
úgyhogy alkalmazásuk igen korlátozott. 

2. Egér (mouse) 
Az egér egy kis, doboz alakú, tetején néhány gombbal ellátott berendezés, 

amelyet egy sima felületen, például az asztal lapján mozgathatunk. A doboz 
alján elhelyezett hengerek érzékelik a mozgás irányát, és így a kurzor mozga-
tásának kívánt irányát. A gombok segítségével lehet végrehajtani a kiválasz-
tást. 

Egyszerű, kényelmes használata miatt az egér nagyon elterjedt eszköz. 

3. Fényceruza (light-pen) 
A fényceruza ceruza alakú, főleg kiválasztásra használt eszköz. Hasz-

nálata egyszerűen a hegyének a képernyőre való helyezésével történik. 
A következő résszel kezdődően a gép -» ember kommunikáció gyakor-

lati megvalósításával, tehát az ábrák, képek megrajzolásával fogunk foglal-
kozni. Lévén, hogy a személyi számítógépek kivétel nélkül alkalmasak a 
képernyős megjelenítésre elsősorban ezt fogjuk kommunikációs eszköz-
nek tekinteni, de kitérünk más lehetőségekre is. 
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