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 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 karaktere 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 tel-
jesítmény; 750 MHz GPU; PCI Express 2.0 interface; 160 W. 

K. L.  
 

 

 
Érdekes informatika feladatok  

XXVII. rész 

Véletlen fraktálok, a Perlin-zaj 
Már az IFS-fraktáloknál nagy szerepe van a véletlennek, a valószínűségnek: a meg-

adott transzformációkat csak egy bizonyos valószínűséggel alkalmazzuk. 
A valóságmodellezéskor is nagy szerephez jutnak a véletlen fraktálok, hisz a termé-

szet alkotta valós objektumok nem teljesen szabályosak. 
A véletlen fraktálok vagy véletlen halmazokból veszik fel értékeiket, vagy egy gene-

rált véletlen-számmal perturbáljuk a fraktál értékét, vagy valamilyen más szinten kötőd-
nek a véletlenhez, pl. a Brown-féle mozgás pályájának a fraktál jellegű tulajdonságait 
használjuk fel. 

Ken Perlin 1985-ben vezette be a róla elnevezett zaj-függvényeket (PERLIN, Ken: 
An Image Synthesizer, In: Computer Graphics (SIGGRAPH 85 Proceedings) 19(3) July, 
1985.). 

A valóság modellezésében felületeket, felhőzetet, atmoszférikus effektusokat stb. 
nagyon jól elő tudunk állítani Perlin-zaj alkalmazásával. 

Perlin zajfüggvénye Rn-en értelmezett ( [ ]1,1: −→nRf ), az egész számokban csomó-
pontokat képző rácshoz igazított pszeudo-véletlen spline függvény, amely a véletlensze-
rűség hatását kelti, de ugyanakkor rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy azonos be-
meneti értékekre, azonos függvényértéket térít vissza. A gyakrabban használt n értékei 1 
– animáció esetén, 2 – egyszerű textúrák, 3 – bonyolultabb 3D textúrák, 4 – animált 3D 
textúrák (pl. mozgó felhők). 

A következőképpen generálhatunk Perlin-zajt: adott egy bemeneti pont. Minden 
környező rács-csomópontra választunk egy pszeudo-véletlen értéket egy előre generált 
halmazból. Interpolálunk az így megkapott csomópontokhoz rendelt értékek között, va-
lamilyen S görbét használva (pl. 32 23 tt − ). 

Ha a Perlin-zajfüggvényt kifejezésben használjuk, különböző procedurális mintákat 
és textúrákat hozhatunk létre. 

Ha ezeket a kifejezéseket fraktál-összegben használjuk, minden iterációban új adatot 
vihetünk be, amely valamilyen módon befolyásolja a teljes képet. Például domborzat 
generálás esetén, az iteráció során a fraktál dimenzióját akarjuk befolyásolni, azaz min-
den iterációban az amplitúdót osztani fogjuk egy bizonyos értékkel. 
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Felhőzet Perlin-zajjal 

 
A következő Borland Delphi unit Perlin-zajt valósít meg: 

 

unit uPerlin; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 
  Graphics, Controls, Forms, Dialogs; 
 
type 
  TfrmPerlin = class(TForm) 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
  end; 
 
var 
  frmPerlin: TfrmPerlin; 
  r1, r2, r3: integer; 
implementation 
{$R *.dfm} 
 
function Noise(x, y: integer): extended; 
var 
  n: integer; 
begin 
  n := x+y*57; 
  n := (n shl 13) xor n; 
  Result := (1.0-((n*(n*n*r1+r2)+r3) and  
            $7fffffff)/1073741824.0); 
end; 
 
function Interpolate(x, y, a: extended):  
         extended; 
var 
  val: extended; 
begin 
  val := (1-cos(a*PI))*0.5; 
  Result := x*(1-val)+y*val; 
end; 
 
function Smooth(x, y: extended): extended; 
var 
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  n1, n2, n3, n4, i1, i2: extended; 
begin 
  n1 := Noise(trunc(x), trunc(y)); 
  n2 := Noise(trunc(x)+1, trunc(y)); 
  n3 := Noise(trunc(x), trunc(y)+1); 
  n4 := Noise(trunc(x)+1, trunc(y)+1); 
  i1 := Interpolate(n1, n2, x-trunc(x)); 
  i2 := Interpolate(n3, n4, x-trunc(x)); 
  Result := Interpolate(i1, i2, y-trunc(y)); 
end; 
 
function PerlinNoise2d(x, y: integer): extended; 
var 
  frequency: extended; 
  persistence: extended; 
  octaves: integer; 
  amplitude: extended; 
  cloudCoverage: extended; 
  cloudDensity: extended; 
  lcv: integer; 
  total: extended; 
begin 
  frequency := 0.015; 
  persistence := 0.60; 
  octaves := 20; 
  amplitude := 1.5; 
  cloudCoverage := 0.2; 
  cloudDensity := 1; 
  total := 0; 
  for lcv := 0 to octaves do 
    begin 
      total := total+Smooth(x*frequency,  
               y*frequency)*amplitude; 
      frequency := frequency*2; 
      amplitude := amplitude*persistence; 
    end; 
    total := (total+cloudCoverage)*cloudDensity; 
    if (total<0) then total := 0.0; 
    if (total>1) then total := 1.0; 
    Result := total; 
end; 
 
procedure TfrmPerlin.FormPaint(Sender: TObject); 
var 
  i, j: integer; 
  v: byte; 
begin 
  r1 := 1000+Random(10000); 
  r2 := 100000+Random(1000000); 
  r3 := 1000000000+Random(2000000000); 
  for i := 0 to frmPerlin.ClientWidth-1 do 
   for j := 0 to frmPerlin.ClientHeight-1 do 
    begin 
      v := trunc(PerlinNoise2D(i, j)*255); 
      frmPerlin.Canvas.Pixels[i, j] :=  
      RGB(255-v,255-v,255); 
    end; 
end; 
 
end. 
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Felhők Perlin-zajjal 

Kovács Lehel István 
 
 

Katedra 

Barangolás a modern fizikában 

V. rész 
 
Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 

 

Valószínűségi és paradox logikák 
Általában logikán az arisztotelészi kétállapotú (igen-nem) logikát értjük, amelyben 

egy állítás vagy igaz, vagy hamis. Ennek matematikai leírását a Bool-féle algebra szolgál-
tatja, amit a digitális számítógépek tervezésénél és a szoftvereknél alkalmaznak. Ellen-
ben a megfigyelt jelenségek egy csoportja ok-okozat összefüggések szempontjából 
nemcsak e két állapottal jellemezhető. A 20. században kidolgozták a több-állapotú, és a 
valószínűségtartalmú logikákat is. Ezek közül a legismertebb a fuzzy-logika, amelynek 
alapján az iparban és a haditechnikában sikeresen működnek szabályozó készülékek. 

A logikai következtetés szintjén elvileg az ok és a következmény sorrendje felcserél-
hető. A kvantumfizikában, de nem csak ott, gyakorlatilag is felmerült e kérdés aktualitá-
sa. Újabban inkább a jelenségek között fennálló erős korrelációról beszélünk, mintsem 
oksági kapcsolatról, különösen az erősen statisztikus jellegű törvényszerűségek esetén, 
mint amilyen a radioaktív bomlás. Azonban a teleologikus szemlélet szerint – amit álta-
lában tudománytalan elképzelésnek tartanak – a jelenségek úgy alakulnak, hogy köze-
lednek az előre meghatározott végső állapothoz. Ilyen kettős okságú (kauzális és teleo-
logikus) rendszer a technikában és a természetben egyaránt létezik, pl. a DNS molekula. 
Az elemi műveletek többnyire kauzálisak, a rendszer viselkedése azonban teleologikus. 
Arra a kérdésre, hogy a világegyetem egészére nézve érvényesülhet-e egyféle teleologi-
kus elv, nem lehet egyértelmű választ adni. Talán a káoszelmélet keretében kereshet-
nénk a választ, amennyiben ez az elmélet alkalmazható lenne az egész világegyetemre. 

 

Gödel tétele. A racionális következtetés korlátai 
A racionális következtetések gyakorlata még a vallásos gondolkodáson belül is léte-

zik. Aquinói Szent Tamás szerint az ok-okozati láncon visszafelé haladva szükségszerű-


