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ABSTRACT 
The visualization of thoughts, ideas was always one of the main preoccupation of humans. Through 

visualization we can share our ideas to others. Probably, from this purpose were born 30 000 years ago the 
cave paintings. With help of computer graphics, we can conjure from computer a machine, which is able to 
synthesize imagines from our thoughts. This way our ideas are born on monitors, papers, movies etc. But, how 
were born and evolve the computer graphics? – the answers are in the following paper. 

ABSTRACT 
Omul întotdeauna dorea să vizualizeze gândurile, astfel putând împărţii acestea cu cei din jur. 

Probabil, cu acest scop au luat fiinţă acum 30 000 de ani primele picturi rupestre. Cu ajutorul graficii pe 
calculator putem obţine din calculator o maşină care poate sintetiza imagini din schiţele gândurilor noastre, 
şi astfel imaginaţia noastră capătă viaţă pe monitor, hârtie, film etc. Dar cum a luat fiinţă şi cum a evoluat 
grafica pe calculator? – răspunsurile sunt prezentate în lucrarea de faţă. 

KIVONAT 
Az ember mindig is ábrázolni szerette gondolatait, hogy másoknak megmutathassa, szemléltesse, má-

sokkal megossza ezeket. Valószínű, hogy e célból születtek meg mintegy 30 000 éve az első barlangrajzok is. A 
számítógépes grafika segítségével a számítógépből tudunk olyan eszközt varázsolni, amely vázlatos gondola-
tainkról képet tud alkotni, és ezáltal elképzeléseinket képre, képsorozatra, rajzfilmre, filmre tudja vinni. De 
hogyan is alakult ki, hogyan fejlődött, milyen lépéseket tett meg a számítógépes grafika? – ezt próbálja meg a 
jelen dolgozat bemutatni. 

KULCSSZAVAK: számítógépes grafika, történet, periódusok, idővonal. 

1. KORAI ELŐZMÉNYEK 
A mintegy 30 000 éves barlangrajzokkal kezdődően [1.] az emberiség történetét átszövi a művészet, az 

ábrázolás, a grafika, a festészet, szobrászat, architektúra, design. Megszámolhatatlan próbálkozás történt a 
valós, háromdimenziós világ síkban történő ábrázolására, megjelenítésére. Ezen próbálkozások között voltak 
matematikailag pontatlanok, de pontosak is, voltak olyanok, amelyek kielégítették a mai értelemben vett 
képiesség fogalmát, és voltak, amelyek kevésbé. A művészettörténetre támaszkodva elmondhatjuk, hogy az 
ókori görögök már minden bizonnyal ismerték és alkalmazták a perspektivikus képalkotás fogalmát – sajnos 
festmények nem, de leírások maradtak fenn – (számunkra kiemelkedően fontos Eukleidész (kb. Kr. e. 300–Kr. 
e. 250), akinek geometriai meglátásai a grafika alapjait képezik), de a kérdéskört matematikai pontossággal 
csak a reneszánszban kezdték el vizsgálni. 

A perspektíva szabályainak kikísérletezésére szánta életét Giotto di Bondone (1267–1337), aki a követ-
kező módszert fejlesztette ki: A szemlélő feltételezett szemmagasságába húzott egy, a kép alsó szélével pár-
huzamos egyenest, majd az efölé eső, távolodó vonalakat lefelé, az egyenes alá esőket felfelé térítette el. 
Ügyelt a távolabbi alakok méretére, valamint a megfelelő színek használatára is. 
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1. ábra  
Ajtósi Dürer eszköze 

Eljárása nem volt matematikailag alátámasztva, ám próbálkozásai nagyban hozzájárultak a későbbi re-
neszánsz mesterek tudományos alapú ábrázolásának fejlődéséhez. 

Filippo Brunelleschi (1377–1446) kiterjedt geometriai ismeretekkel rendelkező művészként szükséges-
nek érezte, hogy pontos munkamódszert dolgozzon ki, amit esetleg társai is hasznosítani tudnak. Eljárása azon 
alapult, hogy a majdani kompozíció látószögének megfelelően kijelölt egy pontot a vásznon, ahová az összes, 
a kép síkjára merőleges vonal összefut. Az ábrázolt tárgyak és alakok az így megválasztott enyészponttól mért 
távolságuk alapján lesznek kisebbek vagy nagyobbak – megközelítőleg úgy, ahogy a valóságban látjuk őket. 

Leone Battista Alberti (1404–1472) vette észre először, hogy kört úgy érdemes perspektivikusan ábrá-
zolni, hogy azt először egy négyzethálós lapra rajzoljuk, majd a négyzethálót „elferdítve” megkeressük az 
eredeti körrel való metszéspontoknak megfelelő (transzformált) pontokat, s így ellipszist kapunk. Ő volt az, 
aki a festményre is pontos matematikai definíciót kívánt adni: „Egy képzeletbeli, rögzített középpontú gúla 
metszete bizonyos távolságból, a fény meghatározott helyzete mellett, vonalak és színek által, művészi módon, 
adott felületen ábrázolva.” 

1450 körül Johann Gutenberg (kb. 1400–1468) feltalálta a könyvnyomtatást. Habár 1041-ben már Kí-
nában alkalmaztak gépi eljárást szövegek papírra való nyomtatására, a könyvnyomtatást, ahogy azt ma ismer-
jük Gutenberg vezette be. 

Leonardo da Vinci (1452–1519) maga is folytatott geometriai tanulmányokat. Ezek során rájött, hogy 
az egy enyészponton alapuló perspektíva különböző méretűnek tünteti fel a szemlélőtől azonos, ám az 
enyészponttól eltérő távolságban levő alakokat. A hiba kiküszöbölésére megalkotta a természetes perspektívát, 
amelyben a rövidülés a nézőtől való távolság arányában történik. Megkülönböztetésül a vonalperspektívát 
mesterséges perspektívának nevezte el [2.]. 

A perspektíva szabályainak tanulmányozásában kiemelke-
dően tevékenykedett Ajtósi Dührer (1471–1528), aki fizikai esz-
közt szerkesztett a centrális projekció tanulmányozására. Az 1. 
ábrán bemutatott eszközzel a művész egy lantot próbál lerajzolni. 
Jobbra a falon van a centrumpont, jelen esetben egy csiga. A tárgy 
egy pontjából fonal vezet a csigán át, amelyet súly feszít ki. Ekkor 
a keretben lévő függőleges és vízszintes vonalzókat a fonalhoz 
tolja a jobboldali ember. A fonalat leengedik, a lapot, amelyet 
most a baloldali ember tart, ráhajtják a keretre és megjelölik rajta 
az előbbi fonál „döféspontját”. Ha az eljárást kellő számú tárgy-
pontra megismételték, akkor megjelent a papíron a hangszer képe. 

Az 1500-as éveket követő nagyszámú feltalálásra, újításra 
való tekintettel, a teljesség igénye nélkül soroljuk fel azokat a 
kiemelkedő személyiségeket, akiknek munkássága jelentős előzményt nyújtott a számítógépes grafika ma is 
használt elemeinek megjelenéséhez [3.]. 

René Descartes (1596–1650) vezette be az analitikus mértant, és a róla elnevezett sajátos koordináta-
rendszert. 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) és Isaac Newton (1642–1727) a dinamikus rendszerek elméle-
tét alapozták meg. 

Az 1800-as évek elején egymástól függetlenül több kutató is megoldotta a camera obscura által rajzolt 
kép rögzítésének technikai problémáját. Így jelent meg a fényképészet és ennek különböző vállfajai. 

1843-ban Alexander Bain (1811–1877) megalkotta a fax elődjét. 
1884-ben Paul Nipkow (1860–1940) feltalálta a képfelbontás elvét a róla elnevezett pásztázótárcsával. 

Megalkotta a szkenner ősét is. 
Jedlik Ányos (1800–1895) 1872-ben mutatta be Herkulesfürdőn a Vibrograph-ot. Lissajous 1855-től 

számos értekezésében tárgyalta, hogyan lehet különböző rezgések eredőjét meghatározni. A Lissajous-idomok 
(görbék) mechanikus eszközzel való megrajzoltatására szinte minden kísérletező megalkotta saját szerkezetét. 
A Vibrograph-on az összetett mozgás képét tű rajzolta kormozott üvegre. Ezeket Jedlik vékony lakkréteggel 
vonta be, így eredeti ábrái megmaradtak. A gép igen pontos mechanikus konstrukció volt, Jedlik találmányá-
val jóval megelőzte korát, a mai elektronikus rajzológépekkel sem lehet sokkal pontosabb görbéket rajzolni. A 
Lissajous-féle görbék lerajzolásához felhasználta, hogy a körmozgás vetülete rezgőmozgás. Két kerék mozgá-
sa adta a két merőleges rezgést, vezette a rajzolót. 

1888-ban Thomas Alva Edison (1847–1931) és William Dickson (1860–1935) megalkották a 
kinetoszkópot, amely egymás utáni képekből mozgóképsorozatot állított elő egy hengeren. 

James Joseph Sylvester (1814–1897) alkotta meg a mátrixokat. A számítógépes grafikában használatos 
transzformációk mátrixokkal írhatók le. 
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1895. december 28-án Louis Jean Lumière (1864–1948) és fivé-
re, Auguste (1862–1954) bemutatták saját filmjeikből álló előadásukat 
a párizsi Grand Caféban. Így született meg a film és a mozi, az alkotó 
művészetek között az első, amelyik a teret és az időt egyszerre, közvet-
lenül használja föl, időben és térben egyszerre működik. 

1897-ben Karl Ferdinand Braun (1850–1918) kifejlesztette a ka-
tódsugárcsövet (CRT – Cathode Ray Tube). 

1907-ben a Lumière fivérek bemutatták az autokróm eljárást. 
1909-ben a londoni Palace varietében levetítették az első színes hatású 
filmet. 1917-ben a tényleges színes film bemutatkozására az Amerikai 
Egyesült Állaokban a technicolor eljárás adott lehetőséget. 1936-ban a 
szubtraktív színkeverés fejlettebb eljárást alkalmazták, ami az 
Agfacolor néven vált ismerté a színes filmek körében. 

A XX. század elején analóg számítógépeket kezdtek építeni 
olyan problémák megoldására, amelyeket másképp nem tudtak megol-
dani, 1911-ben megjelennek a totalizátorok. Ezeket a fix programozá-
sú, számkijelzős (előre megrajzolt „grafikus kijelző”) elektromechani-
kus gépeket leginkább a kutya- és lóversenyek fogadási esélyeinek kiszámítására használták. 

1923-ban alakult meg a Disney Brothers Cartoon Studio (Walt Disney), amely ma is a rajzfilmgyártás 
élvonalában jár, eddig 67 rajzfilmet, több ezer rövidfilmet (rajzfilm), valamint 10 filmbe animációs jeleneteket 
készített. Az 1986-ban alakult és számítógépes grafikával előállított rajzfilmekre szakosodott Pixar stúdióval 
14 közös rajzfilmet készített. 

1924-ben találta fel Tihanyi Kálmán (1897–1947) a teljesen elektronikus, töltéstároló típusú televíziós 
rendszert, 1926-ban kelt a magyar szabadalmi bejelentése. 

1927-ben került sor London–Glasgow között az első, nagy távolságra vezetéken továbbított televíziós 
adásra John Logie Baird (1888–1946) skót feltaláló jóvoltából. 

1936 és 1938 között Konrad Zuse (1910–1995) Z1 néven olyan szabadon programozható számítógépet 
épített, amely a kettes számrendszert használta, lebegőpontos számokkal dolgozott, az adatbevitelre billentyű-
zet szolgált, az adatkivitel pedig egy fénymátrix segítségével történt. 

1938-ban találta fel Chester Carlson (1906–1968) a száraznyomtatás technikáját. 
A második világháború ideje alatt, Neumann János (1903–1957) magyar származású matematikus el-

gondolása alapján kezdte el John Presper Mauchly (1919–1995) és John William Eckert (1907–1980) az 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) tervezését katonai célokra. Ezek a számítógépek 
többnyire papíron, lyukkártyán, lyukszalagokon jelenítették meg a számítások eredményét, vagy egyszerű 
égőket (pl. fénymátrix) használtak. 

Isaac Jacob Schoenberg (1903–1990) 1946-ban vezette be a spline-görbéket, olyan görbéket, amelyek 
szakaszosan parametrikus polinomokkal leírhatók. A spline-okat azért használják előszeretettel a számítógé-
pes grafika területen, mert egyszerű és interaktív szerkesztést tesznek lehetővé, pontosságuk, stabilitásuk és 
könnyű illeszthetőségük révén igen komplex formákat lehet velük jól közelíteni. 

1947-ben Gábor Dénes (1900–1979) feltalálta a hologramot és a holográfiát. Ezzel a képek rögzítésé-
nek egy olyan módját fedezte fel, ami több információ visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik addig is-
mert eljárás. A holográfia a fény hullámtermészetén alapuló olyan képrögzítő eljárás, amellyel a tárgy struktú-
rájáról tökéletes térhatású, vagyis 3D kép hozható létre. Találmányáért Gábor Dénes 1971-ben fizikai Nobel-
díjat kapott. 

 

2. A SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA HŐSKORA 
A számítógépes grafika első fontos momentuma a katonai jellegű Whirlwind Project 1945-ös elindulása 

volt. Az MIT-nél helyett kapó projekt fő célja egy repülés szimulátor elkészítése volt SAGE számítógépes 
rendszeren. A SAGE kijelzője egy vektorgrafikus kijelző volt és itt használták először a fényceruzát A projekt 
keretében a Whirlwind Computer kifejlesztette az első valósidejű grafikus megjelenítőt, 1949-ben megjelent a 
képernyő (CRT elvű). Valószínűleg az első radarok és oszcilloszkópok mintájára az első képernyő is még 
kerek volt. 

1953-ban a Remington-Rand megalkotta a Univac számítógéphez az első gyors nyomtatót. 
1956-ban Ray Dolby (1933–), Charles Ginsburg (1920–1992) és Alexander M. Poniatoff (1892–1980) 

az Ampex-nél megalkották az első videófelvevő kamerát, később Dolby találja fel a róla elnevezett, mai napig 
használatos hangrendszert. 

 
2. ábra 

Jedlik Ányos eszköze.  
Két rezgésszerű és egy haladó mozgás-
nak eredőjét lerajzoló gépezet (forrás: 

Pannohalmi Könyvtár és levéltár) 
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1959-ben az MIT-in megalkotják a TX-2 számítógépet, mely 
grafikus konzollal volt ellátva. 

1959-ben dr. Julesz Béla (1928–2003) megalkotta az első vélet-
lenpont sztereogramot (RDS – Random Dot Stereogram). 

1960-ban megjelenik a DEC PDP-1 számítógép. John Whitney 
(1917–1995) megalapította a Motion Graphics, Inc. animációs céget. A 
számítógépes animáció atyjaként tarjuk számon. 

1961-ben jelent meg az első számítógépes játék. A Spacewar!-t 
Steve Russell (1937–) programozta le az MIT-nél egy PDP-1-es gépen. 

1963-ban Ivan E. Sutherland (1938–) kifejlesztette a Sketchpad 
rajzoló rendszert, az első valósidejű grafikus rendszert: vektorgrafikus 
ábrákat lehetett megrajzolni egy fényceruza segítségével. Találmányá-
ért 1988-ban Turing-díjat kapott. A TX-2-es gépre megírt rajzolóprog-
ram legördülő menüket, hierarchikus modellező rendszert és megkötés-elvű rajzolóalgoritmusokat tartalma-
zott. Ekkor született meg a számítógépes grafika. Edward Norton Lorenz (1917–2008) meteorológus egy egy-
szerű időjárási modell felállításával próbálkozott. Amikor a rendszer viselkedését fázistérben ábrázolta, egy 
igen furcsa attraktor képe bontakozott ki a szemei előtt: megszületett a Lorentz-attraktor. 

1964-ben alkalmazta a General Motors DAC-1 rendszere az első grafikus konzolt: grafikus parancsokat 
lehetett bevinni, ezeket értelmezte a rendszer. Ekkor született meg az IBM és a GM közös projektjeként az 

első CAD (Computer Aided Design) tervezőrendszer is. Ekkor jelent 
meg a RAND grafikus digitalizáló konzolja is a Grafacon, valamint 
az IBM 2250, az első kereskedelemben forgalmazott grafikus számí-
tógép. 

1965-ben jelent meg az első egér: fából és műanyagból készí-
tette Douglas Engelbart (1925–). 

1965-ben vezette be Roberts G. Lawrence (1937–) a homogén 
koordináták fogalmát [9.]. Ekkor publikálta Jack Elton Bresenham 
(1937–) a híres vonalrajzoló algoritmusát is [10.].  

1966-ban alkotta meg Ralph H. Baer (1922–) az Odyssey já-
tékkonzolt, az első széles körben eladott számítógépes grafika termé-
ket. Erre írta meg híres játékát a Pong-ot. 

1966/1967-ben alkotta meg Wally Feurzeig (1927–) és Seymour Papert (1928–) a cambridge-i BBN ku-
tatóintézetben a LOGO programozási nyelvet. 

1967-ben üzemeltették be a NASA-nál az első színes, valósidejű repülés-szimulátort. 
1968-ban alakult meg a Utah-i Egyetemen az első számítógépes grafika tanszék, vezetője David C. 

Evans (1924–1998) volt. Aristid Lindenmayer (1925–1989) magyar származású elméleti biológus és botani-
kus alkotta meg a róla Lindenmayer-rendszernek, röviden L-systemnek nevezett formális fraktál leírási mód-
szert. 

1969-ben magalakult a Computer Image Corporation és a SIGGRAPH. Alan Kay (1940–) a Xerox-nál 
megalkotta az első grafikus felhasználói felületet (GUI – Graphical User Interface). 

 

3. A SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA ELTERJEDÉSE ÉS FEJLŐDÉSE 
A grafikát is támogató számítógépek, operációs rendszerek, programozási nyelvek (pl. BASIC, 1964; 

LOGO, 1966; Pascal, 1970) széleskörű elterjedésével az 1970-es évektől kezdődően a számítógépes grafika 
széleskörű felhasználásnak örvendett, szinte havi gyakorisággal történtek grafikát befolyásoló események, 
próbáljuk meg áttekinteni a legkiemelkedőbbeket. 

1970-ben jelent meg a Sonic Pen 3D beviteli eszköz. Gary Scott Watkins a Utah-i Egyetemen megvé-
dett doktori dolgozatában a látható felületek meghatározására valósidejű algoritmust mutat be. Pierre Étienne 
Bézier (1910–1999) megalkotta a Bézier-görbéket. 

1971-ben az Addison-Wesley Educational Publishers Inc. kiadónál, 301 oldalon megjelent az első számí-
tógépes grafikával foglalkozó könyv: David M. Prince: Interactive Graphics for Computer Aided Design. Az 
első filmbeli 2D képalkotás is ekkor jelent meg Az Androméda-törzs (The Andromeda Strain) c. filmben 
(Michael Crichton). Szintén ekkor jelent meg a Henri Gouraud (1944–) féle shading algoritmus. 

1971-ben alkotta meg Gary Starkweather a Xeroxnál az első lézernyomtatót. 
1972/1973-ban a Xerox Palo Alto Research Centernél (PARC) Richard Shoup megtervezte a 

SuperPaint első digitális rajzolórendszert, amely 16,7 millió színt, animációkat, videókat is tudott kezelni. 

3. ábra  
Az első képernyő és fényceruza 

 
4. ábra  

Az első egér 
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1972-ben Nolan Bushnell (1943–) megalapította az Atari céget. 
Rich Franklin Riesenfeld 1973-ban bevezette a b-spline görbéket [11.]. Ekkor jelent meg 640 oldalon a 

McGraw-Hill Inc. kiadó gondozásában az első átfogó számítógépes grafikával foglalkozó monográfia: 
William Newman és Robert L. Sproull: Principles of Interactive Computer Graphics. 2D-s CGI-t (Computer-
Generated Imagery) is először 1973-ban hsználtak a Feltámad a vadnyugat (Westworld) c. filmben (Michael 
Crichton). 

1973-ban a Sharp (Japán) kifejlesztette az LCD (Liquid Crystal Display) monitort, azonban az elterje-
déséhez 20 év kellett. 

1974-ben jelent meg az Edwin Catmull (1945–) által kifejlesztett z-buffer algoritmus [12.]. A Philips 
cég elkészítette az első videotelefont. Az első teljesen számítógépes animációval készült film a 11 perces ka-
nadai The Hunger (1974) volt – 2D. Simonyi Károly (1948–) a Xerox Palo Altoi kutatóközpontjában megal-
kotta a Bravo szövegszerkesztőt, az első WYSIWYG (What You See Is What You Get) rendszert, amelyet 
magyarul ALAKHŰ-nek mondhatnánk (Azt Látod, Amit Kapsz, HŰen). 

1975-ben jelent meg Benoît B. Mandelbrotnak (1924–) az első fraktállal kapcsolatos cikke, Bui-Toung 
Phong pedig a megvilágítás számítógépes modelljeiről publikálta a Phong-shading algoritmust [13.]. Martin 
Newell a Utah-i Egyetemen megrajzolta CGI teáskannát (Utah teapot) a számítógépes grafika „kabala-
figuráját”. Bill Gates (1955–) megalapította a Microsoft-ot. 

1976-ban alapította meg Steve Jobs (1955–) és Steve Wozniak (1950–) az Apple-t. Háromdimenziós 
kép először a Futureworldben (1976) volt látható, ahol egy számítógép által generált kezet és arcot alkotott 
Edwin Catmull és Fred Parke (Utah-i Egyetem). Joel Orr szerkesztésében megjelent az első számítógépes 
grafikával foglalkozó folyóirat Computer Graphics Newsletter néven (1978-tól Computer Graphics World a 
neve). Megalkották az első tintasugaras nyomtatót, de ez csak 1988-tól kezdett elterjedni. 

1977-ben kezdődött el a személyi számítógépek korszaka. A 
Matsushita bevezeti a VHS formátumot (Video Home System). Az első 
film, amelyben 3D számítógépes animációt használtak a Csillagok hábo-
rúja (1977) volt, ahol a Halálcsillag tervrajzai követelték a beavatkozást. 
Frank Crow megalkotta az elsimító antialiasing algoritmust [14.]. Az 
Oscar-díjaknál külön kategóriát képezett a vizuális effektusok díjazása. 
Megjelent az Atari Video Computer System (VCS) játékkonzol (Atari 
2600). 

1978-ban James F. Blinn bevezette a Bump mapping technikát. 
1980-ban alakult meg az EUROGRAPHICS (The European Asso-

ciation for Computer Graphics) és Genfben megtartották első konferenciáju-
kat. Turner Whitted megalkotta a sugárkövető (Ray Tracing) algoritmust. 

1981-ben a Penguin Software (most Polarware) bevezette a Complete Graphics System-et. A Sony 
Corporation megalkotta a Mavica-t, az első digitális fényképezőgépet. 

1982-ben James H. Clark (1944–) megalapította a Silicon Graphics Inc. céget, John Warnock (1940–) 
pedig az Adobe-ot. Létrejött az AutoDesk és piacra dobták az első AutoCAD-ot. Tom Brighham megalkotta a 
morphing-ot. Az első CGI karakter az 1982-ben bemutatott Tron c. filmbeli Bit volt (egy poliéder). Az animá-
ciós szoftvert Bill Kovács (1949–2006) készítette. 

1983-ban alkotta meg Steve Dompier a Micro Illustrator-t. Az AutoDesk a piacra dobta az első PC-kre 
szánt CAD programot. Williams Lance bevezette a textúrázás mip-mapping technikáját [17.]. A Sony és a 
Philips megjelentette az első CD-lejátszót. 

1984-ben a Robert Able & Associates bemutatta az első számítógéppel generált 30 perces Super Bowl 
reklámot. Eladták az első Macintosh számítógépeket. A Cornell Egyetemen megszületik a radiosity. 

Az első ember alakú CGI karakter 1985-ban jelent meg a Sherlock Holmes és a félelem piramisa 
(Young Sherlock Holmes) c. filmben (John Lasseter). A karakter egy festett üvegablakból összeállt lovag 
formájában jelent meg a vásznon. Ken Perlin bevezette a róla elnevezett zajfüggvényeket [18.]. Michael 
Cowpland (1943–) megalapította a Corel céget. 

1986-ban megalakult a Pixar studió. Az MIT Athena-projektje keretén belül létrejött az X-Window 
rendszer. 

1987-ben szabványosították a GIF és JPEG képformátumokat. Megjelent az Adobe Illustrator. Az IBM 
megalkotja a VGA (Video Graphic Array) kártyát és megjelenik az IBM 8514. Az Apple létrehozta a 
TrueType fontokat. 

A Disney és a Pixar 1988-ban megalkotja a CAPS rendszert (Computer Animation Paint System). 

5. ábra  
Bit, az első CGI-karakter 
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1989-ben jelent meg az Adobe Photoshop. A Pixar elkezdi megírni a máig is használt RenderMan ani-
mációs szoftverét. A mélység titka (The Abyss) elnyerte a legjobb vizuális effektusokért járó Oscar-díjat, a 
vízlény fotorealisztikus CGI karakter volt. Megjelent az első Corel Draw verzió. 

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 annyi-
ra sikeresnek bizonyult, hogy a Microsoft is beállt az OpenGL fejlesztésébe. A függvénykönyvtár pár száz 
alacsony szintű rutinból áll, amelyek által nagyon jól ki lehet használni a hardvereket – több hardverkészítő is 
már beépítette ezeket a rutinokat hardver szinten. Az OpenGL nem tartalmaz komplex formákat, alakzatokat 
stb., csak a legegyszerűbb elemeket: pontot (vertex-et), vonalat, poligonokat. A programozó kell ezekből fel-
építse a saját komplex formáit. Az OpenGL alacsony színtű függvényeket magas szintű utility könyvtárak 
támogatják (pl. GLU, GLUT), ezeknek a feladata az ablakozó rendszer kezelése, a magasabb szintű objektu-
mok (kocka, gömb, kúp, henger, görbék, felületek stb.) kialakítása és megjelenítése. Az OpenGL funkciói: 
színtér definiálása; nézőpont specifikálása; megvilágítási modellek alkalmazása; a megvilágított színtérről 
árnyalt modell készítése; árnyalások és textúrák alkalmazása; antialiasing (élsimítás); motion blur (mozgó 
objektumok körvonalainak elmosása); atmoszféra effektusok kezelése (pl.:köd); animáció. A Hewlett-Packard 
(HP) megalkotta a népszerű 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 élet-
szerű megjelenése, mely hibátlanul ötvözte a CGI-t és a live-actiont, hozta meg a filmipar forradalmát. E pont 
jelentette Hollywood áttérését a stop-motion animációról és a hagyományos optikai effektusokról a digitális 
technikákra. 

1994-ben Mark Pesce (1962–) megteremti a virtuális valóság fogalmát és megalkotja 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 produkció-
ja, a Toy Story zajos sikereket ért el. CGI a filmekben általában 1.4-6 megapixellel renderelt. A Toy Storyt pél-
dául 1536×922 (1.42MP)-vel renderelték. Egy képkocka renderelése jellemzően 2-3 óra körüli időt vesz igény-
be, a legbonyolultabb jeleneteknél ennek tízszerese is előfordulhat. Ez nem sokat változott az utóbbi évtizedben, 
mert a képminőség azonos szinten halad előre a hardverfejlődéssel, mivel gyorsabb gépekkel egyre összetettebb 
megvalósítás válik lehetővé. A GPU feldolgozási erejének exponenciális növekedése, illetve a CPU erejének, 
tárolási kapacitásának és memória sebességének 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 
tervezve, 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 lehe-
tőségei 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 gé-

pekre. 
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 karak-
tere 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 teljesítmény; 750 MHz GPU; PCI Express 2.0 interface; 
160 W. 
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Ha végigtekintünk a számítógépes grafika 
történetén, következtetésként elmondhatjuk, 
hogy a grafika fejlődését eleinte a konzol játék-
gépek, a személyi számítógépes játékok és a 
filmipar igényelték. 1980 körül a PC-k nagy 
elterjedésnek kezdtek örvendeni, megjelent a 
beépített rasztergrafika (IBM, APPLE), bit-
térképek (bitmap, pixel alapú), desktop-
felületek, ablak-kezelő rendszerek. 

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

A 80-as évek közepére-végére megjelen-
tek az EGA videokártyák max. 256 KB memóri-
ával. Felbontásuk 640 × 480 pixel 64 szín hasz-
nálatával. Emellett teret hódítottak a Hercules 
kártyák a hozzájuk tartozó monokróm monito-
rokkal, 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 emulációk az egyes mű-
ködési módok között. 

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

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

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

Ha a grafikus rendszerek fejlődését pró-
báljuk nyomon követni (mind pixelgrafika, mind 
vektorgrafika területén) – például programozás, 
grafikus könyvtárak használatának szemszögé-
ből, akkor a következő nagy rendszereket sorol-
hatjuk fel: 

• Rajzolás szöveges karakterek segítségé-
vel, vagy karakterek átdefiniálása szöve-
ges üzemmódban (7. ábra A. és B.) 

• Teknőc (Turtle) grafika (7. ábra C.) 
• Geometrikus BGI grafika (7. ábra D.) 
• Windows-os grafika (GDI) (7. ábra E.) 
• OpenGL (7. ábra F.) 
• DirectX 
A legegyszerűbb grafika a személyi számí-

tógépek karakteres (szöveges) üzemmódját hasz-
nálta ki. Átdefiniálta a memóriában lévő karakter-
tömböt és oda bármilyen grafikus ábrát be tudott 
tenni (pl. egy téglás fal képe), ezután egy egysze-
rű kiíratással nem a karakter képe (pl. ’A’) jelent 
meg, hanem az átdefiniált, megrajzolt ábra. 

 

7. ábra  
A. Karakterekből kirakott ábra DOS szöveges üzemmódban,  

B. Karakterek átdefiniálása DOS szöveges üzemmódban  
C. Fraktál (Koch-pehely) képe LOGO teknőc grafikával DOS grafi-

kus üzemmódban D. BGI grafika DOS grafikus üzemmódban 
E. Kocka képe Windows alatti GDI grafikával  
F. A Utah Teapot textúrás képe OpenGL-ben 

6. ábra  
A. Grafika AT&T PC6300 üzemmódban,  

B. Grafika CGA üzemmódban C. Grafika EGA üzemmódban 
D. Grafika VGA üzemmódban 
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A LOGO nyelvből jól ismert teknőcgrafika már grafikus üzemmódot használt. Parancsai előre, hátra, 
jobbra, balra való mozgatást, valamint forgatásokat tudtak elérni. A koordináták a képernyő középpontjához 
relatívak. A felhasználható grafikus üzemmódok: 320 × 200, 640 × 200 (fekete-fehér, 16 szín), a függvény-
gyűjtemény mintegy 25 rutint tartalmaz. 

A DOS-geometrikus BGI grafika közel 80 rutint tartalmazó grafikus gyűjtemény, mely egészen a bit-
műveletektől a magas szintű funkciókig mindenféle rutint tartalmaz. A grafikus 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 kö-
röket, téglalapokat, ellipsziseket, vonalakat meg hasonló geometrikus primitíveket tudnak kirajzolni. A koor-
dináták 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 kezeli a grafikus perifériákat és ezáltal lehetővé teszi, hogy a rajz-
gépet, a nyomtatót, a képernyőt egységesen használjuk. A GDI programozásakor bármilyen hard eszközt, 
meghajtót figyelmen kívül hagyhatunk. A színek használata is úgy van megoldva, hogy nem kell foglalkoz-
nunk a konkrét fizikai keveréssel és kialakítással. A TrueType fontok használata biztosítja azt, hogy a megter-
vezett szöveg nyomtatásban is ugyanolyan lesz, mint ahogy azt a képernyőn láttuk. A GDI nagy előnye az is, 
hogy saját koordinátarendszerrel dolgozhatunk, virtuális távolságokkal írhatjuk meg, a konkrét hardvertől 
függetlenül, az alkalmazásunkat. Azonban a GDI továbbra is kétdimenziós, egészkoordinátájú grafikus rend-
szer maradt. A GDI nem támogatja az animációt. A GDI filozófiának az alapja az, hogy először meghatáro-
zunk egy eszközleírót, amely a fizikai eszközzel való kapcsolatot rögzíti. Ez tulajdonképpen egy rajzeszköz-
halmaz és egy sor adat kapcsolata. Az adatokkal megadhatjuk a rajzolás módját. Ezután ezt az eszközleírót 
használva specifikálhatjuk azt az eszközt, 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 stb.). Ha 
mást szeretnénk használni, akkor létrehozunk magunknak egyet, elvesszük a rendszertől az övét (megőrizzük), 
átadjuk a miénket, hogy azzal dolgozzon a rendszer, a végén pedig cserélünk ismét. 

 

4. MIT VÁRUNK EL A JÖVŐTŐL? 
Jósolni nehéz, és a számítástechnika története azt mutatja, hogy a rohamos, gyors fejlődés bárhová ve-

zethet. Számítógépes grafika területén több irányvonal mentén is el tudjuk képzelni a közeljövőt, amely bekö-
vetkezhet hónapokon, de éveken belül is. 

A cél nyilvánvalóan a valós idejű, széleskörű felhasználásnak örvendő 3D grafika és képalkotás. A fel-
használóknak szükségük van arra, hogy egyszerű parancsok segítségével, interaktívan, gyorsan és nagyon 
egyszerűen szintetizálni, vizualizálni tudjanak gondolatokat, elképzeléseket, a számítógépes grafika non-
verbális kommunikációkat közvetítsen. 

A világháló gyors elterjedése motiválja a virtuális valóság-modellek fejlődését. Egy hatalmas osztott 
virtuális hallható és látható világot kell megteremteni, amelynek a web az egyik alapja. Ez nemcsak a játék 
kedvéért, hanem a problémamegoldás és szimulációk elvégzése érdekében is szükséges. 

A számítógépes grafika lehetőségei az orvostudományok számára is fontosak, a különböző letapogató 
és diagnosztizáló rendszerektől kezdve el egészen például a romlott látást megsegítő kamerákig, amelyek di-
rekt a retinára vetítenek képet. 

A 3D televízió, képernyő és mozi megjelenése elterjedése várható fejlemény. Emellett szükség van 
olyan rendszerekre, amelyek 3D modelleket tudnak interaktívan elkészíteni, így majdnem mindenki alkothat 
számítógépes segítséggel 3D bemutatókat. 

Az animáció tökéletesítése a filmipar nagy kihívása. Robotok virtuális manipulálása, az emberi karakte-
rek valósidejű hű ábrázolása mind megoldandó feladatok. 

Algoritmusok terén a valósidejű globális fényhatás számítások, valósidejű radiosity és sugárkövető al-
goritmusok, különböző effektusok leprogramozása a közeljövő kihívásai. 

Animáció, szimuláció, szintetizálás, valósághű ábrázolás és megjelenítés, egyszerű és mindenki számá-
ra elérhető 3D grafika a közeljövő kulcsszavai. 
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