
tályszimmetria-változás következik be, a paramágneses anyagnak ferromágneses 
tulajdonságú anyaggá történő átalakulásakor, a gömbszimmetrikus állapotból a 
hengerszimmetrikus állapotba történő átmenet valósul meg. 

Az elektromágneses jelenségek Maxwell-féle elméletében az elektromos és 
mágneses mezőkomponensekkel kapcsolatban aszimmetria jelentkezik. Dirac 
1931 -ben arra a következtetésre jutott, hogy az aszimmetria szimmetriává változ-
tatható, ha létezik az elektromos töltésnek megfelelő mágneses töltés. A mágne-
ses "monopólus" keresése, tehát egy feltételezett szimmetria létezésének a 
kimutatása napjaink fizikájának egyik fontos problémája. 

Wigner Jenő, századunk szimmetriakutatóinak egyik vezéregyénisége a 
Csoprtelméleti  módszer  a kvantummechanikában  című könyvének (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979) előszavában írja, hogy "... születése idején a csoportel-
mélet fizikai alkalmazása nagyon népszerűtlen volt. Vezető fizikusok "csoport-
vész"-ről beszéltek (Gruppenpest)...". A fejlődés Wigner Jenőt igazolta, a 
csoportok, a szimmetriák "veszt" terjesztő művelőit ma a fizikustársadalom tisztelt, 
megbecsült és nélkülözhetetlen polgárai között tartjuk számon. 

A sorozat első részében megismerkedhettünk a számítógépes grafika alapfo-
galmaival valamint a legelterjedtebb grafikai  eszközökkel. A következőkben a 
grafikus kommunikáció ember Á gép oldalával, vagyis a számítógépes rajzok, 
ábrák és képek előállításával fogunk foglalkozni. Mivel a legszéleskörűbben 
elterjedt grafikus megjelenítő eszköz a képernyő, a leírottak legnagyobb része erre 
fog vonatkozni, majd a cikksorozat vége felé kitérünk néhány speciális, más 
grafikuseszközökre  vonatkozó kérdésre is. 

A továbbiakban tehát feltételezzük, hogy gépünk rendelkezik egy képernyős 
kijelzővel. Nagyobb gyakorisága miatt feltételezzük azt is, hogy ez egy raszter 
kijelző, vagyis a rajzokat, ábrákat, képeket pontokból állítja össze. 

Egy számítógép grafikai  teljesítőképességének egyik legfontosabb jellemzője 
a képernyőfelbontás, ami megadja, hogy a képernyőn hány sorban és hány 
oszlopban lehet képpontokat megjeleníteni. A felbontás számítógéptípusonként, 
sőt egyes számítógéptípusokon belül is változik, ezért a bemutatott algoritmusok-
ban feltételezzük két előre értelmezett állandó - XMAX és YMAX - létezését, 
amelyek az adott helyzetben használható maximális oszlop illetve sor számát 
értelmezik. Annak ellenére, hogy ez sem szabványosított úgy tekintjük, hogy az 
origó, vagyis a ,0 koordinátájú pont a képernyő bal alsó sarkában van. 

Mint már említettük rajzainkat a képernyőn megjelenített pontokból fogjuk 
összeállítani. A számítógéptől illetve a kijelzőberendezéstől függően a pontok két 
(fehér és fekete) vagy több színben jeleníthetők meg. A képernyőt minden pilla-
natban egy háttérszín jellemzi. Egy üres képernyőn mind az XMAX x YMAX pont 
a háttérszínben van megjelenítve. A rajzokat a háttérszíntől eltérő színnel lehet 
előállítani. Egy ugyanolyan, mint mikor egy fehér papírra fekete vagy más fehértől 
eltérő színnel, egy táblara pedig fehér vagy más, feketétől eltérő színnel írunk és 
rajzolunk. Figyelembe véve, hogy a fehér és a fekete szín bármilyen képernyős 
kijelzőn megjeleníthető (esetenkent a fehér szerepét a zöld vagy a sárga tölti be), 
a következőkben csak ennek a két színnek a megjelenítését vesszük lehetséges-
nek. Ezzel a konvencióval a képzeletbeli képernyőnket két szín: a háttérszín és a 
tintaszín (vagy rajzolószín) jellemzi. 

A képernyő bármely pontjával a következő műveleteket végezhetjük el: 
1. a pont kiírása, vagyis a tintaszínben való megjelenítése, 
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2. a pont törlése, vagyis a háttérszínben való megjelenítése, 
3. a pont állapotának, vagyis színének lekérdezése. 
Ez utóbbi műveletnek a kapcsán el kell mondjunk néhány szót arról, hogy 

miként tartja számon a számítógép a képernyő tartalmát. 
Minden képernyős kijelző tartalmaz egy saját tárat (memóriát), amit képer-

nyőtárnak nevezünk. A képernyő minden pontjának megfelel a képernyőtár egy 
rögzített hosszúságú része, amely az illető pont színének kódját tartalmazza. Az, 
hogy mekkora kell legyen egy ilyen elemi tárterület hossza, az egyidejűleg meg-
jeleníthető színek számától függ. Amennyiben csak két szín hasznalhato, az egyes 
pontoknak megfelelő tárterület csak egy bináris számból (digit) kell álljon. A kijelző 
működésének minden pillanatában a képernyőtár tartalmazza a képernyő tartal-
mának a leírását. A tulajdonképpeni kijelzés úgy történik, hogy a kijelző elektroni-
kája nagy frekvenciával ismételten végigolvassa a képernyőtárat, és minden 
pontot a tár pillanatnyi tartalmától függően jelenít meg. Egy ilyen végigolvasási és 
megjelenítési ciklust képernyőfrissítesnek  nevezünk. 

A fentiek alapján könnyen rá lehet jöbbi, hogy a képernyő tartalmának a 
megváltoztatásához elegendő a képernyőtár tartalmának a megváltoztatása, 
amely a frissítés következtében szinte azonnal tükröződik a képen. 

Mivel a képernyőtár a számítógép központi tárához hasonlóan működik, és a 
legtöbb esetben a programból közvetlen címzés útján elérhető, a pontokhoz 
tartozó tárterületek ugyanúgy írhatók illetve olvashatók, mint a központi tár bármely 
része. Mint már említettük, a képernyőtárba történő beírással a képernyő tartalmát 
módosítjuk, míg az egyes tárelemek tartalmának a leolvasása lehetővé teszi a 
képernyőn található rajzok, ábrák vagy képek programból történő elemzését. 

Ha figyelembe vesszük az eddig elmondottakat, a képernyő kezelésére ele-
gendő két művelet: egy meghatározott színű pont kiírása és egy adott pont 
színének a lekérdezése. Ez azért igaz, mert egy pont törlése nem más, mint a 
háttérszínben történő megjelenítése. Ennek ellenére a könnyebb kezelhetőség 
érdekében feltételezzük, hogy hipotetikus számítógépünk három grafikus alapmű-
veletet bocsát rendelkezésünkre: pontkiírás, ponttörlés és pontlekérdezes. A 
következőkben bemutatásra kerülő algoritmusokban ezeket a műveleteket három, 
előre értelmezett függvény hívásával fogjuk jelölni. A függvények a következők: 

1. pont kiírása - pont_írás (x,y) egy olyan kétargumentumú függvény, amely 
az (x,y) koordinátájú pontnak megfelelő képernyőtárterületre  beírja a tintaszínnek 
megfelelő kódot, és ezáltal előidézi az illető pont képernyőre történő kiírását. A 
függvény visszatérési értéke 1, amennyiben a művelet sikeresen végrehajtódott, 
illetve 0, amennyiben a művelet nem hajtható végre, például azért, mert a koordi-
náták valamelyike meghaladja a megfelelő korlátot (XMAX illetve YMAX). 

2. pont törlése - pont_törlés (x,y) egy olyan kétargumentumú függvény, amely 
az (x,y) koordinátájú pontnak megfelelő tárterületre beírja a háttérszín kódját. A 
ponttörlésre vonatkozó többi megjegyzés itt is érvényes marad. 

3. pont lekérdezése - pont szín (x,y) egy olyan kétargumentumú függvény, 
amely megadja az (x,y) koordinátájú pont pillanatnyi színének kódját. A függvény 
értéke -1 lesz, amennyiben a koordináták valamelyike meghaladja a megfelelő 
korlátot. A következőkre megállapodunk, hogy gépünk esetében a háttérszínnek 
a kódja 0, a tintaszíné pedig 1. 

Ezeknek a függvényeknek az egyes konkrét nyelvekben különböző függvények 
vagy utasítások felelnek meg, amit a nyelvet leíró kézikönyvből kell meghatározni. 
A fenti konvenciók bevezetesének célja a bemutatandó algoritmusok egységes 
leírásának a lehetővététele. 

Egy (x,y) koordinátájú pont kiírására, törlésére illetve lekérdezésére a követke-
ző algoritmusokat használhatjuk: 

Adottak x,y 
pont_írás (x,y) 

Adottak x,y 



pont_törlés (x,y) 

Adottak x,y 
s:=pont_szín (x,y) 
Eredmény s 

Ezeknek az elemi grafikai  műveleteknek a felhasználásával már egyszerűbb 
programokat is írhatunk. írjunk például egy olyan programot, amely véletlenszerű-
enjelenít meg illetve töröl pontokat a képernyőn. Ehhez egy úgynevezett véletlen-
szamgenerátorra van szükségünk. Ez egy olyan függvény, amely különböző 
hívásaikor "véletlenszerűen" állítja elő egy adott intervallum egy-egy számát. A 
használatos, nyelvek legtöbbje a felhasználó rendelkezésére bocsát egy ilyen 
függvényt. Általában ennek a neve random, rand vagy valami ezekhez hasonló. 
Ezek afüggvények leggyakrabban a [0,1 ] intervallum számait generálják úgy, hogy 
amennyiben egy másik intervallum számait szeretnénk véletlenszerűen előállítani, 
a függvény által adott számot át kell alakítanunk. Ha célintervallumunk az [a,b] 
akkor egy véletlenszerűen előállított számor a következő képlettel kaphatunk: 

r := random; 
v := a + (b - a) * r 

Tegyük fel, hogy programunk egy ciklusban egy-egy pontot ír ki illetve töröl 
véletlenszerűen. A ciklus hosszát tetszőlegesre határozzuk meg. A program 
befejezésekor a képernyőn a véletlenszámgenerátor természetétol függően kü-
lönböző esetleg érdekes pontkonfiguráciőkat kaphatunk. Ehhez mindenképp cél-
szerű nagy számú ismétlést használni. 

Algoritmusainkban egy véletlen-nek nevezett a [0,1] intervallumban generáló 
függvényt fogunk hasznalni. 

A feladat megoldására a következő algoritmust használhatjuk: 

Adottak n 
Minden i := 1;n-re végezd el. 

r := veletlen 
x := XMAX * r 
r := véletlen 
y := YMAX * r 
ponHrás (x,y) 
r := veletlen 
x := XMAX * r 
r := véletlen 
y := YMAX * r 

pont törlés (x,y) 
(Minffen)  vége 

A pontkezelő függvényeket a továbbiakban a különböző rajzok, ábrák és képek 
előállításánál fogjuk használni, ezért nem térünk ki itt további algoritmusokra. 

A következő részben rátérünk a mértani ábrák - egyenesek, különböző görbék 
- rajzolására. 

Balázs Márton 


