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1930 Karl Landsteiner Humán vércsoportok felfedezéséért 
1931 Otto Heinrich 

Warburg Légzési enzimek működésének tanulmányozásáért 

1932 Charles Scott 
Sherington,  
Edgar Duglas Adrian 

Neuron-kutatásaikért 

1933 Thomas Hunt Morgan A kromoszómáknak az öröklődésben játszott szerepének 
felfedezéséért 

1934., Hoyt Whipple,  
G. R. Minot, 
W. Parrz Murphy 

Az anémia kezeléséért 

1935 H. Spemann A kísérleti embriológia területén elért eredményeiért 
1936 Sir H. Hallett Dale,  

O, Loewi 
Az idegimpulzusok kémiai továbbítása mechanizmusának 
kutatásáért 

1937 Szent-Györgyi Albert A biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin 
és a fumársavkatalízis szerepének terén tett  
felfedezéseiért. 

1938 C.J.Francois Hezmans A légzés mechanizmus  tisztázásáért 
1939 Gerhard Domagk A prontosil baktériumellenes hatásának felfedezéséért 
1943 Carl P.Henrik Dam, 

Edward A. Doisz 
K-vitamin felfedezéséért 
K-vit. kémiai természetének tisztázásáért 

1944 Joseph Erlanger,  
Herbert S. Gasser Idegszálak működésének vizsgálatáért 

1945 Sir A.Fleming,  
Ernst B.Chain, 
Sir Howard W. Florey 

A penicillin és gyógyító hatásának felfedezéséért 

1946 Hermann J.Muller Az X-sugárzás emberi szervezetre való  mutációs hatásá-
nak felfedezéséért 

1947 Ferdinand Cori,  
Gerty Th.Cori, 
Bernado A. Houssay 

A glikogén konverzió tanulmányozásáért 

1948 Paul H. Müller A DDT mérgező hatásának felfedezéséért 
1949 Walter Rudolf Az agynak a belső szervek működésében való  

koordináló szerepének felfedezéséért  
 

Felhasznált forrásanyag 
1. A Nobel-díjasok kislexikona, Gondolat kiadó, Bp. 1974. 
2. http://www.origo.hu/tudomany20071010 

M. E. 
 

A számítógépes grafika  

III. rész 
 
Ha OpenGL alkalmazást írunk Windows alatt (pl. Visual C++-ban), három lehető-

ségünk van beépíteni az OpenGL rendszert a Windows ablakba: 
− Egyszerű Windows alkalmazást hozunk létre grafikus ablakkal: ekkor az ablak 

maga az OpenGL-ablak lesz. 
− Egyszerű szöveges konzol-alkalmazást hozunk létre: ekkor a szöveges ablak 

mellett megjelenik egy grafikus ablak is, és abban fog futni az OpenGL alkalma-
zás. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy át tudjuk venni a parancssor pa-
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ramétereit, valamint a szöveges ablakot használhatjuk adatok szöveg formában 
történő kiírására is. 

− Egy grafikus felületű Windows alkalmazást hozunk létre grafikus kontrollokkal 
(Pl. MFC-felülettel, MFC-kontrollokkal) és egy kontrollt használunk az 
OpenGL-felület megjelenítésére. Ez a legbonyolultabb a három lehetőség közül, 
de így a megszokott Windows-konrollokkal (menü, gombok, szövegbeolvasók, 
rádió-gombok stb.) vezényelhetjük az OpenGL alkalmazásunkat. 

 

A GLUT 
A platformfüggetlen OpenGL alapból nem tartalmazza az ablakozó rendszert, hisz 

minden operációs rendszer, minden architektúra másképp oldja meg ezt.  
A GLUT (OpenGL Utility Toolkit) az OpenGL kibővítése, amely már tartalmazza az 

OpenGL ablakok létrehozásához szükséges eljárásokat, így néhány sor megírásával létre 
tudunk hozni egy OpenGL renderelésre alkalmas ablakot (OpenGL-felület). 

A GLUT saját eseménykezelő-rendszerrel is rendelkezik, és olyan rutinokat is tar-
talmaz, amelyekkel karaktereket és magasabb szintű geometriai objektumokat, mint pél-
dául gömböket, kúpokat, ikozaédereket tudunk megjeleníteni. 

A GLUT eseménykezelő-rendszere hasonlít a Windows eseménykezelő-
rendszeréhez. Bizonyos eseményekhez (pl. egy billentyű, vagy egy egérgomb lenyomása) 
callback rutinokat rendelhetünk. Ezután egy main loop-ba (fő esemény-hurok) lépünk, 
majd ha egy esemény történik a hurokban, akkor az ezen eseményhez rendelt callback 
rutin végrehajtódik. (Windows terminológiában callback rutinnak nevezzük azokat az el-
járásokat, függvényeket, amelyek paraméterként átadhatók más eljárásoknak, függvé-
nyeknek – pl. esemény-figyelőknek – és ezek meg tudják hívni, végre tudják hajtani a 
paraméterként kapott rutint.) 

A GLUT ablak és képernyő koordináták pixelekben vannak kifejezve. A képernyő 
vagy ablak bal felső koordinátája (0, 0). Az x koordináta jobbra haladva nő, az y koordi-
náta pedig lefelé; ez nem egyezik meg az OpenGL 3D koordinátarendszerével, de meg-
egyezik a legelterjedtebb ablakozó rendszerek koordinátarendszerével (az OpenGL va-
lós 3D Descartes-féle koordináta rendszere helyett itt megkapjuk a pixel alapú 2D ab-
lakkoordinátákat). 

Ha használni óhajtjuk a GLUT nyújtotta lehetőségeket, inkludolni kell a glut.h könyv-
tárat, pl.: #include<GL\glut.h>. Telepítve kell legyen a glut32.lib (az exportbekötő 
könyvtárfájl), illetve a glut32.dll (a futásidejű dinamikus csatolású könyvtár). 

A GLUT-függvények neve a glut előtaggal kezdődik. Jelenleg a GLUT 3.7-es válto-
zata a legfrissebb. 

 

GLUT ablakkezelés 
Az OpenGL (GLUT) ablak létrehozásához meg kell adnunk annak tulajdonságait. 

Ehhez a következő eljárásokat használhatjuk: 
void glutInit(int argc, char **argv); 
A glutInit eljárást minden más GLUT eljárás előtt kell meghívni, mert ez iniciali-

zálja a GLUT könyvtárat. Az eljárást nem kötelező használni, és csak akkor használhat-
juk, ha egyszerű szöveges alkalmazásként hoztuk létre az OpenGL-alkalmazásunkat 
(File / New... / Projects / Win32 Console Application). Ekkor a glutInit eljárás paraméte-
rei megegyeznek a main függvény paramétereivel, és át tudják venni a parancssor argu-
mentumait. 

void glutInitDisplayMode(unsigned int mode); 
void glutInitDisplayString(char *string); 
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A glutInitDisplayMode a képernyőmódot specifikálja (egyszeresen vagy kétsze-
resen pufferelt ablak, RGBA vagy szín index mód stb.). Például a 
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB) egy egyszeresen pufferelt, 
RGB módban lévő ablakot specifikál. A glutInitDisplayMode eljárásnak meglehető-
sen sok lehetséges paramétere van (GLUT_DOUBLE, GLUT_INDEX, GLUT_STEREO, 
...), de egyszerűbb programok írásához nekünk ezek közül csak néhányra lesz szüksé-
günk. A kétszeresen pufferelt ablak (GLUT_DOUBLE) a jó minőségű animációnál szüksé-
ges. A beállításokat stringként is megadhatjuk, ha a második változatot használjuk. 

void glutInitWindowSize(int width, int height) 
Az ablak méreteit adhatjuk meg pixelekben; width: szélesség, height: magasság. 

Például a glutInitWindowSize(640, 480) eljárás egy 640×480 pixel méretű ablakot 
specifikál. 

void glutInitWindowPosition(int x, int y); 
Az ablak bal felső sarkának x és y pozíciója. Például a glutInitWindowPosi-

tion(50, 50) eljáráshívás hatására az ablak bal felső koordinátái az (50, 50) pontba ke-
rülnek. 

int glutCreateWindow(char *name); 
Létrehoz és megnyit egy ablakot az előző eljárásokkal megadott tulajdonságokkal. 

Ha az ablakozó rendszer lehetővé teszi, akkor a name megjelenik az ablak fejlécén. A 
visszatérési érték egy egész, amely az ablak azonosítója. Ezt az értéket használhatjuk fel 
az ablak kontrollálására. Például a glutCreateWindow("próba") egy próba névvel el-
látott ablakot hoz létre. 

void glutPostRedisplay(void); 
Az érvényes ablak frissítését eredményezi. A glutPostRedisplay eljárásra több-

nyire az animációkészítésnél lesz szükségünk, ugyanis ezzel az eljárással tudjuk az abla-
kot periodikusan frissíteni. 

int glutLayerGet(GLenum info); 
Az aktuális ablakhoz tartozó rétegek (layer) és felső burkolat (overlay) információit ad-

ja meg. Az info paraméter lehetséges értékei: GLUT_OVERLAY_POSSIBLE, 
GLUT_LAYER_IN_USE, GLUT_HAS_OVERLAY, GLUT_TRANSPARENT_INDEX, 
GLUT_NORMAL_DAMAGED, GLUT_OVERLAY_DAMAGED. 

void glutEstablisOverlay(); 
Az aktuális ablakhoz hozzárendel egy felső burkolót (overlay). 
void glutUseLayer(GLenum layer); 
A réteget (layer) vált. A layer paraméter értékei: GLUT_NORMAL vagy GLUT_OVERLAY. 
void glutShowOverlay(); 
void glutHideOverlay(); 
Az aktuális ablak-overlayt teszi láthatóvá, vagy rejti el. 
void glutRemoveOverlay(); 
Az aktuális ablak-overlayt semmisíti meg. 
void glutPostOverlayRedisplay(void); 
void glutPostOverlayWindowRedisplay(int win); 
Az aktuális, vagy a megadott ablak-overlay frissítését eredményezi. 
void glutSwapBuffers(); 
Ha az aktuális ablak kétszeresen pufferelt (pl. animációk esetén – GLUT_DOUBLE), 

megcseréli egymással a puffereket. 
void glutSetCursor(int cursor);  
A GLUT lehetőséget biztosít a megjelenő egér-kurzor beállítására is. A kurzor kiné-

zetét (nyíl, kereszt, homokóra, kéz stb.) szimbolikus konstansokkal adhatjuk meg: 
GLUT_CURSOR_INHERIT, GLUT_CURSOR_NONE, GLUT_CURSOR_RIGHT_ARROW, 
GLUT_CURSOR_INFO, GLUT_CURSOR_CYCLE stb. 
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void glutFullScreen(void);  
Teljes képernyőssé teszi az aktuális ablakot. 
int glutCreateSubWindow(int win, int x, int y, int width, int 

height); 
Létrehoz egy, a megadott win ablakhoz kötődő al-ablakot, az x, y koordinátákkal, 

width szélességgel, height magassággal. 
void glutSetWindow(int win);  
Aktuálissá (fókuszálttá) teszi a win azonosítóval rendelkező ablakot. 
int glutGetWindow(void);  
Visszatéríti az aktuális ablak azonosítóját (egész számú kódját). 
void glutDestroyWindow(int win);  
Megsemmisíti a megadott azonosítóval rendelkező ablakot. 
void glutPositionWindow(int x, int y);  
Megváltoztatja az aktuális ablak pozícióját a képernyőn. 
void glutReshapeWindow(int width, int height); 
Megváltoztatja az aktuális ablak méretét. 
void glutShowWindow(void);  
Megjeleníti az aktuális ablakot. 
void glutHideWindow(void); 
Eltünteti (láthatatlanná teszi) az aktuális ablakot. 
void glutIconifyWindow(void);  
Ikon-állapotba hozza az aktuális ablakot. 
void glutSetWindowTitle(char *name);  
Beállítja az aktuális ablak címzónájának szövegét. 
void glutSetIconTitle(char *name);  
Beállítja az ikon címzónájának szövegét. 
void glutPopWindow(void);  
Az ablak-veremből kiveszi az aktuális ablakot. 
void glutPushWindow(void);  
Az ablak-verembe menti az aktuális ablakot. 
void glutWarpPointer(int x, int y); 
A megadott koordinátájú pontra helyezi a kurzormutatót. 
 
A GLUT és a színek, videófelbontások, játékmódok 
int glutVideoResizeGet(GLenum param); 
Információt szolgáltat az aktuális videófelbontásról. 
int glutEnterGameMode(); 
void glutLeaveGameMode(); 
Belép, vagy elhagyja a GLUT játék üzemmódját. 
int glutGameModeGet(GLenum info); 
Információt szolgáltat az aktuális játék üzemmódról. 
void glutGameModeString(const char *string); 
A játék üzemmód konfigurációját állítja be a megadott string alapján. 
GLfloat glutGetColor(int cell, int component); 
void glutSetColor(int cell, GLfloat red, GLfloat green, GLfloat 

blue); 
Az aktuális ablak palettájának színindexét kérdezi le vagy állítja be a megadott RGB 

értékek alapján. 
void glutCopyColormap(int win); 
A megadott ablak palettáját lemásolja az aktuális ablakra. 

(folytatjuk) 

Kovács Lehel 
 


