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ismerd meg!
 

 

Számítógépes grafika 

XV. rész 

A grafikus hardver és szoftver 
 

A grafikus hardver 
A modern elektronikus számítógépek működési elvét Neumann János fogalmazta 

meg 1946-ban. Az elvek a következők: 
1. A számítógép legyen soros működésű: a gép az egyes utasításokat egymás után, 

egyenként hajtsa végre. 
2. A számítógép a kettes számrendszert használja, és legyen teljesen elektronikus: a 

kettes számrendszert és a rajta értelmezett aritmetikai illetve logikai műveleteket könnyű 
megvalósítani kétállapotú áramkörökkel (pl.: 1 – magasabb feszültség, 0 – alacsonyabb 
feszültség, 1 – be van kapcsolva, 0 – nincs bekapcsolva). 

3. A számítógépnek legyen belső memóriája: a belső memóriában tárolhatók az ada-
tok és az egyes számítások részeredményei, így a gép bizonyos műveletsorokat automa-
tikusan el tud végezni. 

4. A tárolt program elve: a programot alkotó utasítások kifejezhetők számokkal (gé-
pi kód), azaz adatként kezelhetők, és ezek is a belső memóriában tárolhatók, mint bár-
melyik más adat. Ezáltal a számítógép önállóan képes működni, hiszen az adatokat és az 
utasításokat egyaránt a memóriából olvassa ki. 

5. A számítógép legyen univerzális: a számítógép különféle feladatainak elvégzésé-
hez nem kell speciális berendezéseket készíteni. 

A Neumann-féle számítógép vázlatos felépítése: 
 A központi vezérlő egység (CPU – Central Processor Unit) feladatai: 

o A számítógép működésének irányítása, vezérlése. 
o Adatforgalom irányítása. 
o Utasítások értelmezése és végrehajtása. 
o Operandusok címének kiszámítása. 

 Regiszterek: 
o Gyors elérésű, közvetlenül címezhető, rendszerfelhasználók által osztot-

tan hozzáférhető tárolók. 
o Számuk gépfüggő. 
o Használatuk a gyors elérés miatt csökkenti a program futási idejét. 

 Az aritmetikai, logikai egység (ALU – Arythmetical Local Unit) feladatai: 
o Adott adatokkal végrehajtja az aritmetikai és logikai műveleteket (+, -, *, 

/, AND, OR, NOT, stb.) 
o Saját regisztereik (akkumulátoraik) lehetnek. 

 A csak olvasható memória (ROM – Read Only Memory) tulajdonságai:  
o A gép futásához szükséges alapprogramokat tartalmazza. 
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o Kikapcsoláskor is megőrzi tartalmát. 
o Lehet fix, cserélhető, újraprogramozható és törölhető. 
o Tartalmazhatja az operációs rendszert (kis rendszerek). 

 A memória (RAM – Random Access Memory):  
o Írható, olvasható, véletlen hozzáférésű tár. 

 Az adatbusz (BUS): 
o Segítségével valósul meg a kommunikáció a számítógép különböző alko-

tóelemei között. 
 Perifériák: 

o Ki/Beviteli eszközök (képernyő, billentyűzet, egér stb.) 
o Háttértárolók (merevlemez, mágneses lemez, CD-ROM, DVD stb.) 

 
Az IBM kompatibilis személyi számí-

tógépek grafikus hardverei a perifériák ka-
tegóriába tartoznak. Bemeneti eszközök a 
billentyűzet, az egér, a spaceball, a digitalizáló 
tábla, a szkenner, digitális fényképezőgép, kame-
ra, botkormány stb. Kimeneti eszközök a 
képernyő (monitor), a különféle nyomtatók, 
rajzgépek. 

Mindezen eszközök speciális meghaj-
tókkal, illesztőprogramokkal (driver) vezérel-
hetők, ezek valósítják meg az adatátvitelt 
és a magas szintű programozásukat is. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
BUS 

ROM 
 

RAM 

CPU 

ALU Regiszterek

Perifériák  
1. ábra 

A Neumann-féle számítógép vázlatos felépítése 

A generatív számítógépes grafika szempontjából számunkra a képernyő (display, moni-
tor) valamint a grafikus kártya a fontos. 

Három típusú képernyő létezik: CRT, LCD / TFT, PDP 
A CRT (Cathode Ray Tube) a hagyományos katódsugárcsöves képernyő. Az első mű-

ködőképes televíziót 1926. január 26-án mutatták be Londonban. Az első színes adást 
1928. július 3-án továbbították nagy távolságra. A technika feltalálója Karl Ferdinand 
Braun (1850–1918) volt, aki 1897-ben már meg tudott így egy képpontot jeleníteni. 
(Ezért régi neve a Braun-cső.) A töltéscsatolt elvű CRT tévé és kamera feltalálója (1928-
ban) Tihanyi Kálmán (1897–1947). A CRT monitorban egy katódsugárcső található, 
amelynek az egyik végén elektronágyú, a másik végén foszforral bevont képernyő talál-
ható. Az elektronágyú elektronnyalábot lő ki, ezt a mágneses mező irányítja. Az elekt-
ronnyaláb a foszforborításba ütközik és felvillan, majd elhalványodik. Ha elég gyorsan 
követik egymást az elektronnyalábok, akkor az a pont nem halványodik el. Tehát az 
elektronágyúk írnak a képernyőre a számítógép utasításának megfelelően, balról jobbra, 
egy másodperc alatt többször is frissítve a képpontokat. Azt, hogy másodpercenként 
hányszor frissíti a képpontokat, képfrissítési frekvenciának nevezzük. Ezt Hertzben ad-
juk meg. A mai monitorok 60–130 hertzesek. A monitor az additív színkeverés elve 
alapján működik, a három alapszínhez (R, G, B) tartozik egy–egy elektronágyú. 

Az LCD (Liquid Crystal Display) folyadékkristályos képernyő. A folyadékkristályos ki-
jelzők őse a kvarcórák kijelzője. Folyadékkristállyal már 1911 óta kísérleteznek, működő 
LCD monitor az 1960-as években készült először. Az LCD monitor két belső felületén 
mikronméretű árkokkal ellátott átlátszó lap közé folyadékkristályos anyagot helyeznek, 
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amely nyugalmi állapotában igazodik a belső felület által meghatározott irányhoz, így 
csavart állapotot vesz fel. A kijelző első és hátsó oldalára egy-egy polárszűrőt helyeznek, 
amelyek a fény minden irányú rezgését csak egy meghatározott síkban engedik tovább. 
A csavart elhelyezkedésű folyadékkristály különleges tulajdonsága, hogy a rá eső fény 
rezgési síkját elforgatja. Ha hátul megvilágítják a panelt, akkor a hátsó polarizátoron át-
jutó fényt a folyadékkristály elforgatja (innen ered a Twisted Nematic, TN megnevezés), 
így a fény az első szűrőn átjut, és világos képpontot kapunk. Ha kristályokra feszültséget 
kapcsolunk, nem forgatják el a fényt, az eredmény pedig fekete képpont. A polárszűrő 
elé már csak egy színszűrőt kell helyezni. Előfordulhat a gyártás tökéletlensége miatt, 
hogy a képernyőn halott vagy „beragadt” képpontokat találunk. A TFT (Thin Film 
Transistor) vékonyfilm tranzisztor. Az LCD technológián alapuló TFT minden egyes 
képpontja egy saját tranzisztorból áll, mely aktív állapotban elő tud állítani egy világító 
pontot. Az ilyen kijelzőket gyakran aktív-mátrixos LCD-nek is szokás nevezni. 

    
2. ábra 

Képernyőtípusok: CRT, LCD/TFT, PDP 

 
A PDP (Plasma Display Panel) plazmakijelzők első, monokróm típusát 1964-ben a 

Plató Computer System készítette el, Gábor Dénes plazmával kapcsolatos kutatásai 
nyomán. Az első plazmatelevíziót a Pioneer mutatta be 1997-ben. Jelenleg is folyik a 
gyártók versenye a minél nagyobb képátlóért: már a 100″-et is bőven meghaladják a leg-
nagyobb kijelzők. A PDP működése az LCD-nél is egyszerűbb. A cél az, hogy a három 
alapszínnek megfelelő képpont fényerejét szabályozni lehessen. A PDP-nél a képpontok 
a CRT-hez hasonlóan látható fényt sugároznak ki, ha megfelelő hullámhosszú energia 
éri őket. Ebben az esetben a neon és xenon gázok keverékének nagy UV-sugárzással kí-
sért ionizációs kisülése készteti a képpont anyagát színes fény sugárzására, pont úgy, 
mint a neoncsövekben. Mivel minden egyes képpont egymástól függetlenül, akár folya-
matos üzemben vezérelhető, a monitor villódzástól mentes, akár 10 000:1 kontrasztará-
nyú, tökéletes színekkel rendelkező képet is adhat, bármely szögből nézve. 

A monitoron ábrázolt kép legkisebb egysége a képpont vagy pixel (picture element). Mi-
nél több pontból áll egy kép, annál élesebb, szebb a megjelenítés. Ezt a tulajdonságot 
nevezzük felbontásnak. A képernyő felbontását a pixel sorok és oszlopok száma adja 
meg. Manapság használatos felbontások: 800600, 1024768, professzionális rendsze-
reknél 12801024, 16001200, vagy még nagyobb is. Természetesen egy bizonyos hatá-
ron túl már nem érzékelhető a különbség. A felbontást általában pont per hüvelykben (dots 
per inch – dpi) mérik. Ez mutatja meg, hogy egy hüvelykben (2,54 cm) hány képpont ta-
lálható. Mivel a képernyő felbontása alapértelmezés szerint 72 dpi, általában ezzel az ér-
tékkel dolgozunk. 
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3. ábra 

ATi Radeon™ HD 4870 videokártya – 512 MB GDDR5 memória;  
1,2 teraflops teljesítmény; 750 MHz GPU; PCI Express 2.0 interface; 160 W 

 

A monitorokat a videokártyák vezérlik. A processzor (CPU) elküldi a videokártyának 
a megjelenítési utasításokat, adatokat, a videokártya pedig a monitor számára is értel-
mezhető jellé alakítja azokat. Az olyan műveleteknek mint elsimítás, árnyékolás komoly 
számítási igényei vannak, ezért a grafikus kártyáknak több feldolgozó egységük, külön 
grafikus processzoruk (GPU – Graphics Processing Unit), illetve jelentős memóriájuk van 
(64 MB–1 GB, GDDR 2/3/4/5). A videokártya AGP (Accelarated Graphics Port), vagy 
PCI-Express porton keresztül csatlakozik az alaplaphoz. A monitorhoz a jelt pedig vagy 
analóg módon (D-SUB, D-subminiature), vagy digitális módon (DVI – Digital Visual 
Interface) vagy a nagyfelbontású tartalmak miatt kifejlesztett HDMI (High-Definition 
Multimedia Interface) módon küldheti. 

 

 
4. ábra 

A grafikus hardver vázlatos felépítése 
 

A Graphics Processing Unit (GPU), a grafikus vezérlő központi egysége, amely az ösz-
szetett grafikus műveletek elvégzéséért felelős. A GPU feladata a grafikák létrehozásával 
és megjelenítésével közvetlenül kapcsolatba hozható magas szintű feladatok átvétele a 
CPU-tól, hogy annak számítási kapacitása más műveletek elvégzésére legyen felhasznál-
ható. A modern GPU-k 2D és 3D műveletek elvégzésére egyaránt alkalmasak, alapmű-
veletei közé tartoznak például a négyzetes mátrixok szorzása (koordináta-
transzformáció számítás). 

Manapság 2 vezető gyártó van a piacon, az Nvidia és az ATi céget felvásárló AMD. 
A modern grafikus hardverek a grafikus csővezeték (graphics pipeline) elve alapján mű-

ködnek. A GPU végrehajt egy grafikus utasítást, de e mellett egy másik egység transz-
formál, vág, árnyal, texturát tömörít stb., majd az eredmény megjelenik a különböző 
bufferekben. Amikor egy pont (vertex) megjelenik a csővezeték bementénél, lehet, hogy 
a transzformációs hardver még az előző elküldött elemen dolgozik. 
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5. ábra 

A grafikus szoftver vázlatos felépítése 

A grafikus szoftver 
A grafikus szoftverek interaktív alkalmazások, a felhasználók a grafikus beviteli eszkö-

zök segítségével avatkoznak be a szoftver működésébe, adatokat, utasításokat közölnek, 
eseményeket váltanak ki. A beviteli eszközöket az operációs rendszer illeszti az alkalma-
záshoz. Az eredmények és az eseményekre való reakciók hatása a képernyőn jelenik meg. 

 

Állományformátumok 
A beviteli eszközökön kívül grafikus adatok lehetnek különböző háttértárolókon 

(merevlemez, optikai lemezek, hajlékony lemezek stb.) is, ezek többnyire képeket vagy koordi-
náta-, vertexinformációkat tárolnak. 

A képek minősége a felbontáson kívül nagymértékben függ a felhasznált színek 
számától is. De minél több színt tartalmaz egy kép, annál több információra van szük-
ség a tárolásához, ami néha gondot jelenthet. Így van ez a felbontás esetén is. Választa-
nunk kell tehát a jó minőség és a kis helyfoglalás között, ezért ajánlatos egyfajta közép-
utat keresnünk. 

Négy alapvető színmód létezik: 
 fekete–fehér (monochrome), 
 szürkeárnyalatos (grayscale), 
 palettás (indexed color), 
 valódi színezetű (TrueColor). 

A fekete–fehér képek minden pontja két értéket vehet fel: l-est (fekete) vagy 0-t (fe-
hér). Így bármely pixel tárolására elegendő 1 bit. A szürkeárnyalatos képek, amint a nevük 
is sugallja, a szürke szín 8 biten tárolt 256 különböző árnyalatának az ábrázolására képe-
sek, ami gyakorlatilag a fekete–fehér fényképnek felel meg. A palettás (színindex módú) 
képek egy 256 elemű táblázatot (palettát) tartalmaznak, amelyben a különböző színek 
számkódjai szerepelnek, így minden pixel esetében csak azt kell tárolni, hogy az ő színe 
a paletta hányadik elemének felel meg (8 bit). Ez a színmód nagyon elterjedt (például az 
Interneten), mert segítségével színes képeket viszonylag kis tárkapacitással is elmenthe-
tünk. A valódi színezetű képek 24 biten tárolják az egyes képpontok színét, ezáltal 16,7 
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millió különböző árnyalatot ábrázolhatnak, ami már tökéletes színátmenetet jelent az 
emberi szem számára. 

Megfigyelhettük, hogy míg a fekete–fehér képek ábrázolására elegendő volt képpon-
tonként 1 bit, addig a valódi színezetű képek 24-szer több helyet igényelnek. Ezért aján-
latos azt a legkisebb típust választani, amelyik még éppen megfelel. 

Szerencsére van más megoldásunk is. A gyakorlatban számos olyan matematikai al-
goritmus létezik, amellyel jelentősen csökkenthetjük grafikus állományaink méretét. 
Ezeket az eljárásokat nevezzük tömörítésnek. A tömörítés mértéke függ az állomány tar-
talmától is: minél részletgazdagabb a kép, annál nehezebb a tömörítés. 

Két tömörítési fajta ismert: a veszteség nélküli és a veszteséges. 
Veszteség nélküli tömörítés esetén az állomány mérete lecsökken, de az eredeti kép 

bármikor tökéletesen visszanyerhető. Ez az eljárás 10% és 80% közötti tömörítésre ké-
pes. A veszteséges tömörítés kihasználja az emberi szem tökéletlenségét, és azonosnak 
tekinti az egyes közeli, vagy alig különböző színeket, így hatékonysága elérheti a 95%-ot. 
Az ilyen eljárásoknál megadhatjuk a veszteség mértékét, azaz választhatunk a legjobb 
minőség (leggyengébb tömörítés) és a leggyengébb minőség (legjobb tömörítés) között. 

Az egyes cégek igényeiknek megfelelően saját képformátumokat dolgoztak ki. Az 
ilyen állományok általában tartalmaznak egy fejlécet (a formátum, szín, méret, paletta 
stb. tárolására) és magát a képet pixeles, vektoros vagy metaállomány formájában. A 
metaállományban egyidőben tárolhatók pixeles és vektoros grafikák is. A legelterjedtebb 
formátumok a következők: 

BMP (Windows Bitmap és RLE) – A BMP formátumot a Microsoft fejlesztette ki. A 
Windows belső pixeles képformátuma, amelyet szinte minden Windows alatt futó prog-
ram képes értelmezni. Az összes színmódot támogatja, sőt a 4 és 8 bites képek esetében 
RLE tömörítésre is lehetőségünk van. Nyomdai használatra nem alkalmas, mivel a 
CMYK-színmodellt nem ismeri, csak a vonalast, szürkeárnyalatost, palettást és RGB-t. 

CompuServe GIF (Graphic Interchange Format) – A CompuServe által kifejlesztett GIF ki-
fejezetten az Internet számára készült 8 bites formátum, azaz legfeljebb 256 szín megjele-
nítésére képes. Palettás kép, ezért támogatja a vonalas és a szürkeárnyalatos színmódokat 
is. Veszteségmentes tömörítési algoritmusának (LZW) köszönhetően alkalmas hálózati 
felhasználásra. Előnye, hogy egy kiválasztott szín segítségével a kép egyes részei átlátszóvá 
tehetők (így képünk látszólag nem csak téglalap alakú lehet). Alkalmas váltottsoros megjelení-
tésre, valamint animációk tárolására is. A váltottsoros (interlaced) kirajzolásnál előbb a kép 
minden nyolcadik sora jelenik meg, majd ezt „finomítja” folyamatosan a megjelenítő. Ez a 
módszer sokkal gyorsabb, mert a felhasználó már a betöltéskor dönthet, hogy végigvárja, 
vagy továbblép. A GIF-et kis helyigénye és hasznos szolgáltatásai tették népszerűvé. GIF 
animációkat állóképek összetűzésével készíthetünk, amelyek megjelenítésére ma már a leg-
több böngésző képes – hátrányuk, hogy sok helyet igényelnek. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – A JPEG (JPG) napjainkban az egyik legel-
terjedtebb formátum, főleg fényképek tárolására használják. A szürkeárnyalatostól a 
TrueColor-ig minden modellt támogat. A JPEG tömörítés veszteséges, de sokkal haté-
konyabb, mint a GIF képek sűrítése. Beállíthatjuk a tömörítés mértéket, ami fordítottan 
arányos a minőséggel. Az alkalmazott színmodell szürkeárnyalatos, RGB vagy CMYK 
lehet, ezért a nyomdákban is használható. Népszerűségét az is igazolja, hogy kezdi ki-
szorítani a világhálón eddig egyeduralkodó GIF állományokat. Bitek száma pixelenként: 
8 vagy 24. 
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Adobe Photoshop – Az Adobe Photoshop képfeldolgozó program saját állományfor-
mátuma (PSD), amely egyesíti az előbbiek összes tulajdonságait. A PSD állományokban 
lehetőség van több réteg tárolásara, illetve a beállítások mentésére, így a későbbi módo-
sítások során munkánkat ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk. A formátum a rétegeken 
kívül egy összetett képet is tartalmaz, amelyet a – főleg más programokkal való – gyors 
megtekintésnél használ. Hátránya, hogy nem alkalmaz semmilyen tömörítést, így mérete 
a több réteg miatt lényegesen megnőhet. Ismeri a fekete–fehér, szürke árnyalatos, palet-
tás, duplex, RGB, CIELAB, CMYK, 16 bit/csatorna színmodelleket; 1, 4, 8 és 24 bites 
színmódokat tud. 

Acrobat PDF (Portable Document Format) – A PDF az Adobe cég terméke, amelyet el-
sősorban az Acrobat Reader program használ. Népszerűségét annak köszönheti, hogy 
egyszerre képes kezelni pixeles és a vektoros képeket is (tehát metaállomány). Többféle 
tömörítési algoritmust használ (LZW, JPEG, ZIP, CCITT, RLE), mindig az adatok tí-
pusának megfelelő módszer szerint. Másképp fogalmazva: különbözőképpen tömöríti a 
képeket, a szövegeket és egyéb információkat, így egyrészt hatékonyabbá teszi a tömörí-
tést, másrészt pedig szétválasztja az egyes objektumokat. Ezért szkennelt oldalak szöve-
geihez akár hivatkozást (linket) is rendelhetünk. Nyomdai munkálatokra kitűnően al-
kalmas, és népszerű az elektronikus sajtóban is. Ismeri a fekete–fehér, szürke árnyalatos, 
palettás, RGB, CIELAB, CMYK színmodelleket; 1, 4, 8 és 24 bites színmódokat tud. 

PNG (Portable Network Graphics) – Képek tárolására, veszteségmentes tömörítésére 
alkalmas állományformátum. A PNG egy viszonylag fiatal állományformátum, a GIF 
utódaként emlegetik. Elsősorban a számítógépes hálózatokban lévő képek átvitelére 
szolgál. Tömörítésre egy deflation nevű algoritmust (az LZ77 egy módosított változatát) 
használ. A PNG számos előnnyel rendelkezik a GIF-hez képest: alfa-csatornákat hasz-
nál (RGBA színmodell), amelyek a fokozatosan átlátszó képeket teszik lehetővé; -
korrekciót használ, amely a képek fényességét (elméletben) függetleníteni tudja a megje-
lenítéstől (tehát a színek ugyanúgy néznek ki nyomtatásban, és eltérő képességű kijelző-
kön); egyik újdonsága a képek fokozatos megjelenítésének módja (Adam-7), amely lehe-
tővé teszi, hogy lassú átvitel vagy nagy méretű kép esetén már a letöltés elején látni le-
hessen elnagyoltan (kis felbontásban) a kép tartalmát, ez a letöltés előrehaladtával foko-
zatosan nyeri el részletgazdagságát. A GIF-hez képest viszont hátránya, hogy nem tá-
mogatja a több képet tartalmazó állományokat, s így az animációt sem. 1, 4, 8, 24, 32 és 
48 bites színmódokat támogat. 

Kovács Lehel 

 

A hintázás fizikája 

II. rész 

2. A gravitációs hintamanőver 
A gravitációs hintamanőver olyan űrnavigációs technika, amelynek során egy boly-

gó, gravitációs mezeje közvetítésével, megváltoztatja egy űrjármű sebességét és pályáját. 
A manőver lehetővé teszi mind a sebesség növelését, mind annak csökkentését. Az első 
űrszonda, amelynek pályáját gravitációs hintamanőver felhasználásával tervezték meg, a 
Merkúr felé indított Mariner-10 volt (3. ábra), azóta szinte minden, a Földhöz legköze-


