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Tények, érdekességek  
az informatika világából 

Fontos időpontok a számítógépes grafika történetéből – 1. (1800–1970) 
 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 válfajai. 

 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. 
 1888-ban Thomas Alva Edison (1847–1931) és William Dickson (1860–

1935) megalkotta a kinetoszkópot, amely egymás utáni képekből mozgóképso-
rozatot állított elő egy hengeren. 

 1895. december 28-án Louis Jean Lumière (1864–1948) és fivére, 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, közvetlenül használja föl, idő-
ben és térben egyszerre működik. 

 1897-ben Karl Ferdinand Braun (1850–1918) kifejlesztette a katódsugár-
csövet (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. 

 1923-ban alakult meg a Disney Brothers Cartoon Studio (Walt Disney), amely 
ma is a rajzfilmgyártás élvonalában jár, eddig 67 rajzfilmet, több ezer rövid-
filmet (rajzfilm), valamint 10 filmbe animációs jeleneteket készített. Az 
1986-ban alakult és számítógépes grafikával előállított rajzfilmekre sza-
kosodott 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 ve-
zetéken 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 hasz-
nálta, lebegőpontos számokkal dolgozott, az adatbevitelre billentyűzet 
szolgált, az adatkivitel pedig egy fénymátrix segítségével történt. 

 1938-ban találta fel Chester Carlson (1906–1968) a száraznyomtatás tech-
nikáját. 

 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 számítógépes grafika terüle-
tén, mert egyszerű és interaktív szerkesztést tesznek lehetővé, pontossá-
guk, stabilitásuk és könnyű illeszthetőségük révén igen komplex formákat 
lehet velük jól közelíteni. 
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 1947-ben Gábor Dénes (1900–1979) feltalálta a hologramot és a holográfiát. 
Ezzel a képek rögzítésének egy olyan módját fedezte fel, ami több infor-
máció visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik addig ismert eljárás. A 
holográfia a fény hullámtermészetén alapuló olyan képrögzítő eljárás, a-
mellyel a tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis 3D kép hozható 
létre. Találmányáért Gábor Dénes 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. 

 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). 

 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. 

 1959-ben az MIT-n megalkotják a TX-2 számítógépet, mely grafikus kon-
zollal volt ellátva. 

 1959-ben dr. Julesz Béla (1928–2003) megalkotta az első véletlenpont 
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 tartjuk 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 le-
hetett megrajzolni egy fényceruza segítségével. Találmányáért 1988-ban 
Turing-díjat kapott. A TX-2-es gépre megírt rajzolóprogram legördülő me-
nüket, hierarchikus modellező rendszert és megkötés-elvű rajzolóalgorit-
musokat tartalmazott. Ekkor született meg a számítógépes grafika. Edward 
Norton Lorenz (1917–2008) meteorológus egy egyszerű időjárási modell 
felállításával próbálkozott. Amikor a rendszer viselkedését fázistérben áb-
rázolta, egy igen furcsa attraktor képe bontakozott ki a szemei előtt: meg-
született a Lorentz-attraktor. 

 1964-ben alkalmazta a General Motors DAC-1 rendszere az első grafikus 
konzolt: grafikus parancsokat lehetett bevinni, ezeket értelmezte a rend-
szer. 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 számítógép. 

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

 1965-ben vezette be Roberts G. Lawrence (1937–) a homogén koordináták 
fogalmát. Ekkor publikálta Jack Elton Bresenham (1937–) a híres vonalrajzo-
ló algoritmusát is. 
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 1966-ban alkotta meg Ralph H. Baer (1922–) az Odyssey játékkonzolt, az el-
ső széles körben eladott számítógépes grafika terméket. Erre írta meg híres 
játékát, a Pong-ot. 

 1966/1967-ben alkotta meg Wally Feurzeig (1927–) és Seymour Papert 
(1928–) a cambridge-i BBN kutatóintézetben 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 botanikus alkotta 
meg a róla Lindenmayer-rendszernek, röviden L-Systemnek nevezett for-
mális fraktál leírási módszert. 

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

 
K. L.  

 
 

A Planck-korszak 
avagy milyen volt a világ kezdete 

II. rész 
 

  Sok, egymástól jelentősen eltérő és joggal fantasztikusnak minősíthető elképzelés 
született már a Planck-kor leírására. Virtuális fekete lyukaktól bugyborékoló tömeg? Há-
romdimenziós világunk egy bránon üldögél, az választja el a 2, 5, vagy 10 dimenziós 
univerzumtól, ezért gyenge a gravitáció? Elképzelhetetlenül finom hurkok szövevénye 
vagy spin-hab hálózat?  

  Elméleti fizikusok évtizedek óta fáradoznak a gravitáció kvantumelméletének ki-
dolgozásán. Ez a törekvés elválaszthatatlan a négy alapvető természeti kölcsönhatás 
egységes elméletének megalkotásától. A fizika szeretné egységében megérteni és leírni a 
természetet. Newton a 17. században a földi és az égi mechanikát egyesítette, a 19. szá-
zad végén J. C. Maxwell alkotta meg az elektromosság és a mágnesség egységes elméle-
tét. Einstein eredménye a gravitáció elmélete, de a gravitáció és az elektromágnesség 
egységes elméletét nem sikerült megtalálnia. Később az elemi részecskéket, a köztük ha-
tó erőket leíró Standard Modell (SM) keretében megszületett az elektromágneses és a 
radioaktív átalakulásokat kormányzó gyenge kölcsönhatás egységes elmélete. A Stan-
dard Modell hasonló módon képes az atommagokban a protonok és neutronok között 
és a protonokat alkotó kvarkok között ható erős kölcsönhatás leírására is. A fizikusok 
már lehetőséget látnak az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatás egységes 
leírására, ez lenne a „nagy egyesítés” (GUT - Grand Unification Theory). Arra gyanak-
szanak, hogy a kölcsönhatások közti különbségek a világegyetem történetének kezdetén, 
röviddel az ősrobbanás után lezajlott átalakulások során alakultak ki. Az őstörténetet vi-
szont nem érthetjük meg a gravitáció alaposabb ismerete nélkül. A négy, tehát a gravitá-
cióit is tartalmazó alapvető kölcsönhatás keresett egységes elmélete lenne a TOF - 
Theory of Everything, mindennek az elmélete. A már sok részletében kidolgozott húr-
elmélet a négy kölcsönhatás egyesítését célozza.  


