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Számítógépes grafika  

XXIII. rész 

Grafika DOS alatt – I. 
A DOS operációs rendszer a személyi számítógépek szöveges üzemmódú parancs-

soros operációs rendszere. 
Grafikus alkalmazásokat is lehetett DOS alatt készíteni, ha a számítógépben a vide-

okártya ezt megengedte. Az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején, közepén a gra-
fikus üzemmódot egyértelműen meghatározta a videokártya memóriájának a nagysága. 
A videokártyák nem rendelkeztek külön GPU-val, minden műveletet a CPU végzett el. 

A számítógépünkhöz többféle grafikus kártyát csatolhatunk. Ennek megfelelően a 
grafikus üzemmódban a felbontás és színeinek száma (ezek a grafikus kártya legjellem-
zőbb adatai) eltérőek voltak. 

A legismertebb grafikus kártyák: 
 CGA (Color Graphics Adapter) 320200 képpont, 16 szín; 640200 képpont, 

2 szín (monochrome) 
 MCGA (Multi Color Graphics Adapter) 320200 képpont, 256 szín 
 TANDY 320 200 képpont, 16 szín 
 HERCULES (vagy röviden HERC) 720348 képpont, monochrome (2 szín) 
 EGA (Enached Graphics Adapter) 640350 képpont, 16/64 szín 
 VGA (Video Graphics Array) 640480 képpont, 16/64/256 szín; 800600 

képpont, 256 szín (SVGA 512 KB memória); 1024768 képpont, 256 szín 
(SVGA 1 MB memória) 

 XGA (eXtended Graphics Array) felbontása és színek száma azonos a VGA-
val, de sebessége DOS-ban 90%-kal, Windows-ban 50%-kal nagyobb. 

A számítógépek hőskorában csak szöveges üzem-
mód létezett. A programok az eredményeket a szöve-
ges képernyőn vagy a nyomtatón jelenítették meg, a 
felhasználók vizuális igényeinek megfelelően azonban 
a programozók itt is megtalálták a módját annak, hogy 
grafikus ábrákat állítsanak elő. A legegyszerűbb grafi-
kák (de felépítés, generálás szempontjából talán a leg-
bonyolultabbak) a szöveges karakterekből kirakott ké-
pek voltak. Ekkor egy egyszerű soronkénti kiírással 
szöveges üzemmódban karaktereket jelenítettünk meg 
a képernyőn (vagy a nyomtatón), amelyek távolról fi-
gyelve képpé álltak össze. 

Manapság ez művészeti irányzattá fejlődött, speciális 
generáló szoftvereket is írtak, vagy gyűjteményes kiállítá-
sokat is szerveznek (pl. http://www.ascii-art.de/, 
http://chris.com/ascii/) 

1. ábra
Virág karakterekből (készítette Susie Oviatt), 

valamint 3D hatású karakterekből kirakott kép
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Fejlettebb technika volt a számítógép memóriájában lévő karaktertábla átdefiniálása, 
számos DOS alatti számítógépes játék készült így. 

A karakterek is pontokból vannak defini-
álva, minden karaktert egy „pontmátrix” ír le, 
a mátrix sorait byte típusú számokká konver-
tálva. Nem kellett mást tenni, mint átrajzolni a 
karaktereket, például az ’A’ karakter képe he-
lyett egy olyan számsorozatot beírni, amely 
egy téglafal pontmátrix-képének felel meg, így 
valahányszor kiírtuk az ’A’ betűt a képernyő-
re, nem az ’A’ karakter képe (glyph) jelent meg, 
hanem a téglafal. 

 

 
2. ábra 

Glyph-ek átdefiniálása DOS alatt 

Egy másik közkedvelt DOS-os grafikus megoldás a BOB-ok programozása volt. A 
BOB-ok (Blitter OBject) olyan 256 színű, téglalap alakú grafikai objektumok, melyek tet-
szőlegesen mozgathatóak, eltüntethetők és megjeleníthetőek. Az elnevezés az Amiga 
gépekről származik. BOB-nak tekinthető például az egér ikonja grafikus képernyőn, ami 
általában nyíl formájú. Vagy például BOB egy játékban egy futó ember. Egy BOB bizo-
nyos részein áttetsző (transzparens) lehet, vagyis ott az látszik, ami mögötte van. A 
BOB memóriában lévő grafikus adatait shape-nek nevezzük. Egy W szélességű, H ma-
gasságú shape helyfoglalása W×H byte. 

A BOB-okat általában objektumorientáltan szokás programozni magas szintű nyel-
vekben, de a gyorsaság miatt igen elterjedt az assemblyben való programozás is. 

Assemblyben a grafikus üzemmódot a 10h megszakításon (video and screen services) ke-
resztül lehet elérni. 

A videomód beállítása a 00h funkcióval történik. 
Például az MCGA (320×200, 256 színű) üzemmódot, amely az egyetlen hagyomá-

nyos 256 színű üzemmód, így kell bekapcsolni: 
 

1. mov ax, 0013h {00h funkció, 13h üzemmód} 
2. int 10h {meghívjuk a megszakítást} 

 

Visszatérni szöveges üzemmódba: 
 

1. mov ax, 0003h {00h funkció, 03h szöveges üzemmód} 
2. int 10h  {meghívjuk a megszakítást} 

 

A képernyő memóriabeli kezdőcíme az A000:0000, egy byte egy pixelnek felel meg, 
a pixelek sorfolytonosan vannak tárolva, balról jobbra, fentről lefelé. Az Ox koordináta-
tengely tehát balról jobbra nő, az Oy koordinátatengely pedig fentről lefelé. A képernyő 
helyigénye 320×200, azaz 64000 byte. 

Az MCGA képszerkezetének megfelelően, egy (x, y) koordinátájú pixel ofszettcímét 
a videomemóriában a CÍM = 320*y+x képlettel határozhatjuk meg. 

Egy C színű, (x, y) koordinátájú pixelt tehát így rajzolhatunk ki: 
 

1. mov es, A000h 
2. mov ax, 320 
3. mul y    {A pixel sorának kezdőcíme 320*y} 
4. add ax, x   {A pixel címe: 320*y+x} 
5. mov di, ax  {ES:[DI] a felgyújtandó pixel címe} 
6. mov al, c   {a pixel színe} 
7. mov es:[di], al {a pixel kigyújtása} 
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Egy (x, y) koordinátájú pixel színének a lekérdezése: 
 

1. mov es, A000h 
2. mov ax, 320 {A kép szélessége 320 pixel} 
3. mul y {A pixel sorának kezdőcíme: 320*y} 
4. add ax, x {A pixel címe: 320*y+x} 
5. mov di, ax {ES:[DI] a leolvasandó pixel címe} 
6. mov al, es:[di] {a szín az AL-ben} 

 

Közkedvelt, széles körben elterjedt, grafikai megjelenítésre képes magasszintű prog-
ramozási nyelv a LOGO. 

A programozási nyelvet és a hozzá kapcsolódó pedagógiai elveket Seymour Papert, 
amerikai matematikus dolgozta ki az 1960-as években. LOGO az interpreter (értelmező) 
nyelvek közé tartozik, azaz közvetlenül lehet utasítást adni és végrehajtatni. Grafikai ré-
sze alapján az automata elvű nyelvek közé, szövegkezelő része alapján pedig a funkcio-
nális nyelvek családjába sorolható. 

LOGO-ban nincs hagyományos értelemben vett változó, mert a változók száma, tí-
pusa, elnevezése rögzített illetve utasítások paraméterei lehetnek. A paraméterek érték 
szerinti paraméterek, híváskor kapnak értéket. Eljárások, ciklusok paraméter függőek 
lehetnek. A paraméterfüggő ciklus csak egy primitív, ciklusváltozó nélküli, adott lépés-
számú lehet. Minden más feladatra rekurzív eljárást célszerű írni. 

A LOGO grafikus rendszere a teknőc-grafika. Eredeti állapotában a képernyő közepén 
lévő teknőc jellemzője a helye és iránya. Megtanítható tetszés szerint alakzatok rajzolá-
sára, mozgó ábrák készítésére, a toll és a rajzlap színének változtatására, matematikai 
műveletekre, véletlen jelenségek bemutatására, szövegírásra, zenélésre, animációra. A 
teknőc által a képernyőn megtett út a grafikus ábra. A nyelv utasításai a teknőc vezérlé-
sére szolgálnak. 

Példa: egy 100 egység oldalú négyzet kirajzolása: 
1. forward 100 
2. right 90 
3. forward 100 
4. right 90 
5. forward 100 
6. right 90 
7. forward 100 

 

A 3. ábrán látható spirál kirajzolása rekurzív módon: 
 

1. to spiral :size 
2.    if  :size > 30 [stop] 
3.    forward :size right 15 
4.    spiral :size *1.02 
5. end 

 

 
Meghívás például: 
 

1. spiral 10 

 
DOS alatt számos – ma is használatos 

– magasszintű programozási nyelv bizto-
sított grafikus lehetőségeket. 

 
3. ábra. Spirál LOGO-ban 
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A következőkben a Turbo (Borland) Pascal grafikus lehetőségeit tekintjük át, ezek – 
mivel a fordítóprogramot és a környezetet ugyanaz a cég írta (Borland) – ugyanúgy mű-
ködnek DOS alatti Borland C++-ban is – természetesen az eljárásokat, utasításokat a 
C++ szintaxisának megfelelően kell írni. 

 

Graph3 – A Borland teknőc-grafikája 
A Graph3 a Turbo Pascal 3.0-val való 

kompatibilitást biztosítja és a TURTLE 
grafikus rendszert implementálja. A 
TURTLE grafikus rendszer a LOGO 
programozási nyelvből jól ismert „teknős-
béka” által megtett út szerint rajzol. Paran-
csai előre, hátra, jobbra, balra való mozga-
tást, valamint forgatásokat tartalmaznak. 
A koordináták a képernyő középpontjá-
hoz relatívak. 

 
4. ábra 

A Graph3 koordinátarendszere 

Függvények, eljárások 
a.) Grafikus mód inicializáló 

procedure GraphColorMode; 

Beállítja a 320200-as színes grafikus üzemmódot és elvégzi a grafikus egy-
ség működéséhez szükséges memóriafoglalásokat. 

procedure GraphMode; 

Beállítja a 320200-as fehér-fekete grafikus üzemmódot. 
procedure HiRes; 

640200-as nagyobb felosztású grafikus üzemmódra tér át. 
 

b.) Rajzoló 
procedure Arc(X, Y, Angle, Radius, Color: integer); 

Egy Radius sugarú, Angle szögű, X, Y középpontú, Color színű körívet 
rajzol. 

procedure Circle(X, Y, Radius, Color: integer); 
Egy Radius sugarú, X, Y középpontú, Color színű kört rajzol. 

procedure Draw(X1, Y1, X2, Y2, Color: integer); 
Az (X1, Y1) koordinátájú pontot összeköti az (X2, Y2) koordinátájú ponttal 
egy Color színű szakasszal. 

 
c.) A TURTLE grafikus rendszer 

procedure Back(Dist: Integer); 
Visszalépteti a teknősbékát Dist távolságnyira. 

procedure ClearScreen; 
Letörli az aktív ablakot és a teknősbékát kezdeti (Home) állásba viszi. 

procedure Forwd(Dist: Integer); 
Előre lépteti a teknősbékát Dist lépéssel. 

function Heading: Integer; 
Megadja az aktuális békairányt. 
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procedure HideTurtle; 
Elrejti a teknőst. 

procedure Home; 
Kezdeti pozícióba (Home) helyezi a békát. 

procedure NoWrap; 
Letiltja a kilépéses rajzolást. Ha az aktív ablakon átlépett, akkor a másik felén 
alul jelenik meg. 

procedure PenDown; 
„Leengedi a tollat” vagyis a béka bármely mozdulata rajzolással jár. 

procedure PenUp; 
„Felemeli a tollat”, vagyis léptetéskor nem rajzol. 

procedure SetHeading(Angle: Integer); 
A megadott Angle irányba állítja a békát. 

procedure SetPenColor(Color: Integer); 
A toll színét állítja be. 

procedure SetPosition(X, Y: Integer); 
A teknőst a megadott X, Y helyre mozdítja, rajzolás nélkül. 

procedure ShowTurtle; 
Láthatóvá teszi a teknőst. 

procedure TurnLeft(Angle: Integer); 
Angle szögben balra fordítja a teknőst. 

procedure TurnRight(Angle: Integer); 
Angle szögben jobbra fordítja a teknőst. 

procedure TurtleDelay(Delay: integer); 
A teknős lépései között Delay-nyi idő telik el. 

procedure TurtleWindow(X, Y, W, H: Integer); 
Egy grafikus ablakot definiál az (X, Y) pontból H magasságra és W szélességre. 

function TurtleThere: Boolean; 
Teszteli, hogy a béka látható-e az aktív ablakban. 

procedure Wrap; 
A béka kiléphet az aktív ablak kereteiből,  
a rajzolás folytatódik. 

function Xcor: Integer; 
A béka aktuális X koordinátáját adja meg. 

function Ycor: Integer; 
A béka aktuális Y koordinátáját adja meg. 

 

 

Példaprogram 
Rajzoljuk ki teknőc-grafikával a Koch-pelyhet! 

 

 
5. ábra 

A Koch-pehely 
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1. program Turtle; 
2. uses Graph3; 
3.  
4. procedure Lep(l, n: integer); forward; 
5.  
6. procedure Pehely(l, n: integer); 
7. var i: integer; 
8. begin 
9.   for i := 1 to 3 do  
10.     begin  
11.       Lep(l, n);  
12.       TurnRight(120); 
13.     end; 
14. end; 
15.  
16. procedure Lep; 
17. begin 
18.   if n = 0 then Forwd(l) 
19.    else 
20.      begin 
21.           Lep(l div 3, n-1); 
22.           TurnLeft(60); 
23.           Lep(l div 3, n-1); 
24.           TurnRight(120); 
25.           Lep(l div 3, n-1); 
26.           TurnLeft(60); 
27.           Lep(l div 3, n-1); 
28.      end; 
29. end; 
30.  
31. var i: integer; 
32. begin 
33.   HiRes; 
34.   Pehely(-90, 2); 
35.   Pehely(160, 4); 
36.   SetPosition(-60, 30); 
37.   ShowTurtle; 
38.   readln; 
39. end. 

 
d.) Színhasználat 

procedure ColorTable(C1, C2, C3, C4: integer); 
Egy színtranszlációs táblázatot hoz létre. 

procedure GraphBackground(Color: integer); 
A háttérszínt állítja be Color színűre. 

procedure Palette(N: integer); 
Aktívvá teszi az N által azonosított palettát. 

procedure HiResColor(Color: integer); 

Color színűre állítja a rajzolást 640200-as grafikus üzemmódban. 
 

e.) Festés, kitöltés 
procedure FillScreen(Color: integer); 

Color színnel tölti ki az aktív ablakot. 
procedure FillShape(X, Y, FillCol, BorderCol: integer); 
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Bármely satírozás területét az adott FillCol színnel tölti ki. A kitöltés az 
(X, Y) koordinátájú pontból indul és a BorderCol színnel határolt területet 
fogja be. Hasonlóan működik a Graph.FloodFill eljáráshoz. 

procedure FillPattern(X1, Y1, X2, Y2, Color: integer); 
Az X1, Y1, X2, Y2 pontok által meghatározott négyszöget festi ki Color 
színnel. 

procedure Pattern(var P); 

Egy 88-as méretű kitöltőminta mátrixot definiál. 
 

f.) Általános 
procedure GraphWindow(X1, Y1, X2, Y2: integer); 

Az X1, Y1, X2, Y2 koordinátájú pontok által meghatározott grafikus ablakot 
definiálja. 

procedure Plot(X, Y, Color: Integer); 
Az X ,Y koordinátájú pontba kitesz egy Color színű pixelt. 

procedure GetPic(var Buffer; X1, Y1, X2, Y2: integer); 
Az X1, Y1, X2, Y2 koordinátájú pontok által meghatározott területet (tégla-
lapot) a Buffer változóba tárolja. Ezt később a PutPic eljárással lehet 
visszaállítani. 

procedure PutPic(var Buffer; X, Y: integer); 
A Buffer változóban tárolt grafikus területet kiteszi az X, Y ponttól kezdő-
dően. 

function GetDotColor(X, Y: Integer): integer; 
Az X, Y koordinátájú pont színével tér vissza. 

 

Konstansok 
 

Név Érték Jelentés 
North 0 Északi fordulatszög. 
East 90 Keleti fordulatszög. 
South 180 Déli fordulatszög. 
West 270 Nyugati fordulatszög. 

 
Kovács Lehel 

tudod-e?
 

 

Egyszerű programok kezdőknek 

VIII. rész 

Életjáték 
3. feladat: Életjáték (29 pont) – Nemes Tihamér OKSzTV 2012; Második forduló; I. 

korcsoport: 5–8. osztályosok 
Az N*N-es négyzetrács mezőit celláknak, a korongokat sejteknek nevezzük. Egy cella 

környezete a hozzá legközelebb eső 8 mező (tehát a cellához képest „átlósan” elhelyez-
kedő cellákat is figyelembe vesszük). Egy sejt/cella szomszédjai a környezetében lévő 


