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Tények, érdekességek az informatika világából 

 A vakszöveg vagy töltelék szöveg, angolul placeholder (helyfoglaló) egy olyan nem 
feltétlenül értelmes (illetve véletlenül generált) szöveg, amely segítségével a 
szövegek megjelenését mutathatjuk be. 

 Vakszöveggel leggyakrabban akkor találkozhatunk, amikor egy megtervezett 
oldal, hirdetés, vagy bármely más szöveges információ szerkesztésekor a 
szerkesztő nem rendelkezik a végleges szöveggel, de szeretné azt bemutatni, 
hogy az adott tipográfia, tördelés, effektusok stb. használata milyen megje-
lenést ad. 

 A vakszöveg előnye az, hogy a generált szövegben található betűk és betű-
közök kombinációjában láthatók a legszebben a betűtípusok fontosabb jel-
lemzői, mint például a vastagság és a minta, emellett megnézhető az általá-
nos szövegkép is. 

 Köztudott, hogy az embereket megzavarja az olvasható szöveg, ezért egy 
betűtípus megjelenítésekor vagy a tipográfiában a közzétevők vakszöveget 
használnak, abból a célból, hogy az emberek a szöveg megjelenésére és be-
tűtípusra koncentráljanak, ne pedig a tartalomra. 

 Az 1500-as években egy máig ismeretlen nyomdász latin vakszöveget csinált 
a különböző nyomdai elrendezések bemutatására. A szöveg eltorzított latin 
volt, amit azért alkalmazott, mert az ember önkéntelenül elkezdi olvasni a 
számára értelmes szöveget – így nem tud elvonatkoztatni attól és az elren-
dezésre koncentrálni. A szöveg így kezdődött: Lorem ipsum dolor sit amet. 

 A vakszöveg eredeti származását sokáig homály fedte, míg Richard 
McClintock, a virginiai Hampden-Sydney College latin professzora rá nem 
akadt Cicero szavaira a szövegben. A nem túl gyakori consectetur szót követve 
rájött, hogy a szövegrész Cicero Kr. e. 45-ben írt A legfőbb jó és rosszról (De 
finibus bonorum et malorum) című művének 1.10.32 és 1.10.33-as szakaszából 
származik – a szakasz véletlenszerűen összevágott szavaiból alakították ki a 
vakszöveget, helyenként értelmes szavakat vágtak ketté, máskor egyesítették 
az egymás után következő szavak szótagjait, illetve hosszabb kihagyások 
után értelmes mondatrészeket illesztettek be. 

 A latin mű magyarul így kezdődik: „Nincs, ki a fájdalmat magát szereti, / aki 
kutat utána és birtokolni akarja, / csak azért mert az a fájdalom...” 

 Széles körben az 1960-as évektől terjedt el a használata, amikor a Letraset 
betűíveken lorem ipsum-mal mutatták be a folyószöveg megjelenését. 

 A lorem ipsum használata nagy segítséget nyújt a latin nyelvcsaládba tartozó 
nyelvű szövegek szimulált megjelenítéséhez, mivel szóhosszúsága, mondat-
szerkezete stb. hasonló azokhoz. 
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 A vakszöveg akár végtelenítve is használható, és így bármely hosszúságú 
szöveg helyettesítésére alkalmas. 

 Lorem ipsum dolor sit amet, nulla condimentum, vitae urna velit posuere duis lorem 
natoque, cursus mi, aliquam donec suscipit mauris sed. Tristique cursus mattis cras 
sagittis penatibus. Cras nibh per morbi in, porttitor libero viverra etiam ultricies. 
Quisque libero, ante ligula, pellentesque ut id volutpat cubilia augue, magnis aliquam 
malesuada luctus dictum volutpat, consequat ac sapien quis. Ac risus dictumst lacus felis 
ipsum aliquam, cras wisi pellentesque. 

 Eget tempor amet arcu diam sagittis porta, nulla aliquam mattis proin a in, venenatis 
porta aenean tincidunt sem, mi lobortis sollicitudin mollis. Pulvinar lacus, nisl 
laudantium ut curabitur suspendisse elementum justo, eget nulla eget wisi elementum sit 
sodales, a turpis lobortis netus, commodi venenatis vivamus purus ac varius pretium. Sit 
nulla, eu nibh varius dictum, tortor sed sem ante, nascetur ac vestibulum ac integer. 
Aliquam duis wisi donec eros diam ridiculus, consequat libero viverra, integer est tempor 
dictum vitae. Orci porta ipsum gravida nibh justo, nec nunc non a duis, aliquam at 
aliquam sapien tincidunt eget vitae, mi eget fringilla elit porttitor odio ut. Sociis congue 
quis diam lacus, massa non, vitae libero sed enim ipsum vel, eu risus massa etiam, 
volutpat scelerisque ullamcorper. Sodales erat in justo ligula lorem. Malesuada mollit non 
pretium vulputate ut posuere, dapibus et quis turpis euismod elementum, nibh sed tortor 
integer ut morbi cras. Fusce netus quam cursus diam, fringilla convallis lectus morbi 
arcu, metus tortor nec, wisi erat. 

 Urna auctor felis morbi, fusce est, ac sit, lectus suscipit. Cras eu, sit quis purus quis non 
lacus turpis, cursus wisi commodo. Tellus quis vestibulum pretium eleifend eros. Vel 
sodales a gravida aliquam nibh scelerisque, pretium felis integer eu duis turpis a, nulla 
dui pede, ante egestas velit, pretium nec. Nec at lacus. Aliquam etiam nec faucibus 
pellentesque. Nunc tincidunt, nec velit turpis sem, nullam integer nunc, ut pharetra urna 
nunc massa. Suscipit urna erat ut nullam, porttitor ac sollicitudin at, quam arcu tortor. 
Fringilla nibh pretium aliquam luctus rhoncus, mauris convallis ac accumsan maecenas 
massa vestibulum, sodales quam malesuada, id adipiscing lobortis faucibus mauris. 
Ligula phasellus condimentum ornare ac erat non. Id risus in ante. Turpis dui tortor 
amet quam donec non, sed accumsan, urna nunc turpis vulputate sed. Sociis rhoncus ut 
lectus mi posuere eget, in ullamcorper elit. Id nibh donec sit. Scelerisque pellentesque 
adipisicing vitae lectus accumsan sit. Justo rhoncus magna ultricies eget, neque etiam, 
libero etiam, donec arcu sed, mauris non magna. Est orci consectetuer tincidunt. Nam at 
praesent nunc sollicitudin nihil mus, elit a mattis, viverra suspendisse facilisis tincidunt 
dignissim faucibus elit, metus vulputate a nullam, nulla lorem tellus arcu tincidunt velit. 
Urna mauris lectus vel culpa eu, et risus, pellentesque diamlorem varius condimentum 
amet leo facilisis, egestas enim dui sem arcu in, bibendum aliquet ea luctus dolor. 

 Ipsum lacus turpis, amet maecenas, velit mi felis wisi ullamcorper fringilla, phasellus 
aenean consequat metus adipiscing curabitur, ipsum est viverra vitae mauris imperdiet. 
Posuere lacus sapien urna luctus mi, sed risus convallis elit, varius turpis sodales elit id 
donec id, metus neque sed hendrerit sed porttitor, augue feugiat. In lectus, et sed orci amet 
nec, mattis vel. Nonummy dignissim eget vitae at posuere, imperdiet nec quis a amet 
nostra dis, sem accumsan, eget eget eu, odio aliquam pellentesque porttitor risus in. 

 Pellentesque nec arcu vitae magna porttitor sollicitudin vel nec odio. Morbi vel lacus nibh. 
Vivamus tristique posuere tortor sit amet venenatis. Donec metus turpis, porta vel 
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accumsan eget, egestas vel ligula. Nulla quis erat libero. Maecenas id sem rutrum mi 
tempus varius. 

 A http://www.randomtext.me/ vagy a http://www.ipsum-generator.com/ honlapo-
kon vakszövegeket generálhatunk. 
A 2007-es vagy ennél nagyobb verziószámú Wordban is beépítették a 
„lorem ipsum” generátort. Egy új bekezdésbe írjuk be: =lorem(x, y) (ahol x 
a bekezdések, y pedig a sorok száma), majd nyomjuk meg az Entert, és 
máris megtelik az oldal vakszöveggel. 

 

 

 

Érdekes informatika feladatok  

XXXVI. rész 

A Koch-görbe és hópehely 
A Koch-hópehely Helge von Koch (Stockholm, 1870. január 25. – Stockholm, 1924. 

március 11.) svéd matematikus által 1904-ben leírt fraktál. 
A hópelyhet úgy állíthatjuk elő, hogy egy szabályos háromszög oldalait elharmadol-

juk, majd a középső harmadára ismét egy szabályos háromszöget rajzolunk. Ezen há-
romszögek oldalait szintén harmadoljuk, és háromszöget rajzolunk rájuk. Ezt a végte-
lenségig folytatjuk. A hópehely hossza az n-edik lépés után 4/3n. A határértékként ka-
pott görbe végtelenül finoman strukturált, és csak közelítőleg lehet ábrázolni. Azok a 
pontok alkotják, amiket egy iterációs lépés után a további iterációs lépések megőriznek, 
vagy torlódási pontjai ennek a ponthalmaznak. Ennek az önmagába záródó görbének 
(hópehely) harmadát hívják Koch-görbének. 

 
 

 

1. ábra. A Koch-hópehely 

 
 
Szigorúan önhasonló, egyes részeit felnagyítva mindig ugyanaz a struktúra kerül elő. 

A Koch-görbe folytonos, mert a konstrukciójából adódóan van folytonos függvények-
nek egy sorozata, amely egyenletesen tart hozzá. Ellenben sehol sem differenciálható, 
mert bármely kis szakaszán van egy töréspont, ahol a görbe 60 fokban megtörik. 


