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tudod-e?
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

A számítógépes grafika fogalomtára (I.) 
 -kalibrálás (gamma-calibration, calibrare-gamma): színkorrekció színterek közötti átalakításkor. 
 ablak (window, fereastră): téglalap alakú terület Windows alatt, egy alkalmazás képernyője. 
 additív színkeverés (additive color mixing, sinteza aditivă a culorilor): monokromatikus fénysuga-

rak összekeverése. 
 AGP: Accelarated Graphics Port – videokártya csatlakoztató szabvány. 
 akromatikus fény (achromatic light, lumină acromatică): a teljes spektrumban egyenletes ener-

giával sugárzó fényforrás. Színérzete a fehér. 
 alakfelismerés (form recognition, recunoaşterea formelor): a raszteres képeken lévő grafikus ob-

jektumok azonosítása. 
 alpha-blending: technika az átlátszóság megvalósítására. 
 ambiens világítás (ambient light, lumină ambientă): háttérvilágítás, környezeti fény. 
 anaglif eljárás (anaglyph, anaglif): a bal és a jobb szem helyzetének megfelelően felvett két 

képet kiegészítő színekkel (pl. az egyik kép vörös, a másik cián árnyalatú): másoljuk egy-
másra. 

 animáció (animation, animaţie): olyan filmkészítési technika, amely élettelen tárgyak (több-
nyire bábok): vagy rajzok, ábrák stb. „kockázásával” olyan illúziót kelt a nézőben, mint-
ha az egymástól kis mértékben eltérő képkockák sorozatából összeálló történésben a 
szereplők megelevenednének vagy élnének. 

 anyag (material, materie): számítógépes grafikában egy test felületének a jellemzői. 
 árnyaló nyelv (shading language, limbaj shading): a GPU programozási nyelve. 
 árnyalt (solid, solidă): a testek felületének ábrázolása, a határoló felületek kitöltött képét 

rajzoljuk ki. 
 átméretezés (scaling, scalare): egy objektum nagyítását vagy kicsinyítését, torzítását jelenti. 
 AVI: Audio Video Interleave – audio-video-összefésüléses állományformát4m. 
 axonometria (axonometry, axonometrie): a koordinátarendszer tengelyeire való felmérés. 
 befoglaló test (bounding volumes, corp circumscris): olyan szabályos 2D alakzat, vagy 3D test, 

amely magában foglal egy másik, kevésbé szabályos testet. 
 BGI: Borland Graphic Interface – a Borland grafikus meghajtói. 
 BMP: Bitmap – (bittérkép): a Microsoft által kifejlesztett képformátum. 
 BOB: Blitter OBject – olyan 256 színű, téglalap alakú grafikai objektumok, melyek tetsző-

legesen mozgathatóak, eltüntethetőek és megjeleníthetőek. 
 Bresenham-algoritmus (Bresenham's line algorithm, algoritmul lui Bresenham): vonalrajzoló algo-

ritmus. 
 bump-maping: technika a göröngyös térhatású felületek elkészítésére. 
 centrumpont (vanishing point, punct de fugă): perspektivikus vetítés esetén az a pont, ahová a 

képsíkra merőlegesen futó párhuzamos vonalak összetartanak, összefutnak. 
 CGI: Computer-Generated Imagery – számítógép által generált képek, animációs karakterek. 
 CMYK: Cian, Magenta, Yellow, blacK – a színes nyomtatásban használt színmodell. 
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 CRT: Cathode Ray Tube – katódsugárcső. 
 csúcspont (vertex, vârf): a vektorgrafika alapegysége, egy pontra vonatkozó információk 

összessége (koordináták, szín stb.). 
 diffúz fény (diffuse light, lumină difuză): szórt fény. 
 dimetrikus axonometria (dimetric axonometry, axonometrie dimetrică): kétméretű →axonometria. 

A z tengelyt megtartjuk függőlegesnek, a vízszintes tengelyirányokat pedig 1:8 és 7:8 
arányú lejtéssel rajzoljuk meg. A rövidülések: qx = qz = 1, qy = 0,5. 

 DirectX: a Microsoft által fejlesztett, csak Windows alatt használható rutingyűjtemény. A 
hardver direkt elérését valósítja meg. 

 direkt kinematika (direct – forward kinematics, chinematică directă): olyan animációs technika, 
amely segítségével egy csont/ízület-rendszert a központtól a végtagok felé mozgatunk. 

 doboz-dimenzió (box dimension, dimensiunea de acoperire): fraktálok dimenziója, amelyet úgy 
határozunk meg, hogy egységnyi méretű négyzetekkel, kockákkal lefedjük az alakzatot, 
majd megszámoljuk ezeket. 

 DPI: Dots Per Inch – a →felbontás mértékegysége. 
 drótvázas (wireframe, cadru de sârmă): olyan vektorgrafikus ábrázolási mód, amelyben a tes-

teket csak az éleikkel ábrázoljuk. 
 D-SUB: videokártya–képernyő közötti átviteli szabvány (analóg). 
 DVI: Digital Visual Interface – videokártya–képernyő közötti átviteli szabvány (digitális). 
 ecset (brush, pensulă): foltok festésére alkalmas eszköz. 
 elemi elsődleges színek (primary colors, culori primare): CMY színmodell esetén az a három szín 

(cián, magenta, sárga), amelyből az összes többi kikeverhető. 
 élsimítás (anti-aliasing, antialiasing): a nagy kontrasztú széleket, ferde vonalakat puhává, si-

mává tesz. 
 eltolás (translation, translaţie): egy alakzat minden pontját egy adott irányba, adott távolság-

gal mozdítunk el. 
 enyészpont: lásd →centrumpont. 
 

 

Itt is ott is kémia! 

A közlekedésbiztonságban milyen szerepe lehet a kémiának? 

 
A múlt század közepén a nyugat-európai országok közútjain már nagyon elszapo-

rodtak az autók, és egyre gyakoribbak lettek a súlyos közlekedési balesetek. Az 
utasvédelem érdekében felvetődött a légzsákok használatának szükségessége ( már az 
ezerkilencszázhatvanas évek közepe táján). Az első, sikertelen próbálkozások sűrített le-
vegő, majd ammónia használatán alapultak. A bevált megoldást a nátrium-azid kémiai 
átalakulása biztosította, amelynek alkalmazásával az első légzsákkal felszerelt gépkocsit 
1981-ben Svájcban, a genfi autószalonban mutatta be a Mercedes-Benz. 

Miből épül fel, és hogyan működik a légzsák alapú védőrendszer?  
Négy egységből áll:  
 a zsák, mely  poliamid típusú műanyagból (nejlon6.6) készül 
 gázfejlesztő töltet: nátrium-azid, kálium-nitrát, szilicium-dioxid keveréke 


