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LỜI MỞ ðẦU 
 
 
 

 ðồ họa là một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh của ngành Công nghệ 
thông tin. Nó ñược ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
Chẵng hạn như y học, kiến trúc, giải trí... ðồ họa máy tính ñã giúp chúng ta thay ñổi 
cách cảm nhận và sử dụng máy tính, nó ñã trở thành những công cụ trực quan quan 
trọng không thể thiếu trong ñời sống hằng ngày. Vì vậy môn “ðồ họa” ñã trở thành 
một trong những môn học chính trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin ở các 
trường ñại học. 

 Cuốn sách “Giáo trình lý thuyết ñồ họa” ñược biên soạn theo sát nội dung 
chương trình ñào tạo cử nhân Công nghệ thông tin. Nội dung của giáo trình này 
cung cấp một số kiến thức cơ bản về lý thuyết và thuật toán xây dựng các công cụ 
ñồ họa 2D và 3D. Từ ñó giúp sinh viên có thể ñộc lập xây dựng những thư viện ñồ 
họa cho riêng mình và phát triển các phần mềm ứng dụng ñồ họa cao hơn. 

 Giáo trình ñược chia làm 8 chương và phần phụ lục, sau mỗi chương ñều có 
phần bài tập ñể kiểm tra kiến thức và rèn luyện khả năng lập trình cho bạn ñọc. ðể 
thuận tiện cho việc trình bày thuật toán một cách dể hiểu, các giải thuật trong giáo 
trình ñược viết trên ngôn ngữ “tựa Pascal” và các mã nguồn ñược cài ñặt trên Turbo 
Pascal 7.0. Nhằm giúp bạn ñọc bớt lúng túng trong quá trình cài ñặt các giải thuật, 
phần phụ lục liệt kê một số mã nguồn cài ñặt các thuật toán trong các chương. Tuy 
nhiên, bạn ñọc nên tự cài ñặt các thuật toán ở phần lý thuyết, nếu cảm thấy khó 
khăn lắm mới nên tham khảo phần phụ lục này. 

 Chương 1, 2 và 3 trình bày về các yếu tố cơ sở của ñồ họa như: màn hình ñồ 
họa, ñiểm, ñoạn thẳng, ñường tròn, các hệ màu và các thuật toán tô màu, xén hình ... 
Chương 4 trang bị các kiến thức toán học về các phép biến ñổi trong không gian 2D 
và 3D. Chương 5, 6 và 7 giới thiệu các mô hình ñồ họa 3D, các giải thuật khử mặt 
khuất và tạo bóng cho vật thể... Chương 8 trình bày về phương pháp thiết kế các 
ñường cong Bezier và B-Spline. 

 Mặc dù ñã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn giáo trình 
này vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận ñược những 
ý kiến ñóng góp của bạn ñọc cũng như các bạn ñồng nghiệp trong lĩnh vực ðồ họa 
ñể giáo trình ngày càng ñược hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. ðịa chỉ liên lạc: 

 Khoa Công nghệ Thông tin, trường ðại học Khoa học Huế. 
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