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LỜI MỞ ĐẦU 

Đề tài sẽ tập trung vào đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thực tại ảo với các 

nội dung chủ yếu sau: 

- Tìm hiểu tổng quan về diễn biến các giai đoạn lịch sử xưa và nay thông qua các 

nguồn tư liệu khác nhau như: phim tư liệu, nhân chứng lịch sử, sách, báo, internet,.. 

phân tích đánh giá về thông tin, nguồn tin, tính xác thực, đầy đủ,… 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá 

trị của di tích Đồi A1, những giải pháp hiện nay đang thực hiện để tìm ra những ưu 

điểm, hạn chế. 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh 3D về hiện vật, chứng tích chiến tranh góp phần 

làm cơ sở cho việc bảo tồn, tôn tạo và tái hiện diễn biến các trận đánh lịch sử. Đồng 

thời, làm cơ sở để phát huy giá trị lịch sử của di tích Đồi A1 vào giáo dục và thúc 

đẩy phát triển du lịch. 
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Chương 1: 

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 

1.1. Giới thiệu chương 

1.2. Vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện và vai trò phát huy giá trị lịch sử 

của di tích lịch sử 

1.2.1. Di tích lịch sử  

1.2.1.1. Các khái niệm cơ bản 

- Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý 

nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử. 

1.2.1.2. Phân loại di tích 

Căn cứ Điều 4 Luật di sản văn hoá, Điều 14 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 

11/11/2002 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản văn hoá, các di tích được phân loại như sau: 

Di tích lịch sử - văn hóa: là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Di 

tích lịch sử - văn hóa phải có một trong các tiêu chí sau đây: 

Di tích kiến trúc nghệ thuật: là công trình kiến trúc nghệ thuật, tổng thể kiến trúc 

đô thị và đô thị có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc của 

dân tộc. 

Di tích khảo cổ: là những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai 

đoạn phát triển của các văn hoá khảo cổ.  

Di tích thắng cảnh: Di tích thắng cảnh (danh lam thắng cảnh) là cảnh quan thiên 

nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có 

giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. 

Di tích lịch sử cách mạng: là một bộ phận cấu thành hệ thống các di tích lịch sử - 

văn hoá.  

Phân cấp di tích 

Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 

thắng cảnh (gọi chung là di tích) được chia thành: 

 Di tích nằm trong danh mục kiểm kê di sản văn hóa.  

 Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương. Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh. 

 Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (Việt Nam) quyết định xếp hạng di tích quốc gia. 

 Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.  

1.2.2. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử 

1.2.2.1. Bảo tồn di tích lịch sử: 

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tồn di tích là những hoạt động nhằm 

bảo đảm sự tồn tại lâu dài, ổn định của di tích để sử dụng và phát huy giá trị của di tích 

đó. 

Bảo quản di tích là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những tác nhân hủy 

hoại di tích mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích. 

1.2.2.2. Phát huy giá trị di tích lịch sử: 

+ Phát huy trong giáo dục truyền thống cách mạng:  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_Vi%E1%BB%87t_Nam#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_lam_th%E1%BA%AFng_c%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_V%C4%83n_h%C3%B3a,_Th%E1%BB%83_thao_v%C3%A0_Du_l%E1%BB%8Bch_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_V%C4%83n_h%C3%B3a,_Th%E1%BB%83_thao_v%C3%A0_Du_l%E1%BB%8Bch_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
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+ Phát huy trong phát triển du lịch: Các di tích này không những có giá trị lịch sử 

và văn hóa mà còn mang lại những giá trị lớn trên phương diện kinh tế, nhất là kinh tế du 

lịch. 

1.2.3. Vấn đề tôn tạo, phục dựng, tái hiện 

Tôn tạo di tích lịch sử: 

Tôn tạo di tích là những hoạt động nhằm tăng cường khả năng sử dụng và phát huy 

giá trị di tích nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên vẹn, sự hài hoà của di tích và cảnh quan 

lịch sử - văn hoá của di tích. 

Phục dựng, tái hiện di tích lịch sử: 

Phục hồi di tích là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hoá, danh 

lam thắng cảnh đã bị huỷ hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử - văn hoá, 

danh lam thắng cảnh đó. 

1.3. Công nghệ Thực tại ảo và Công nghệ mô phỏng 

1.3.1. Giới thiệu 

1.3.2. Khái niệm Thực tại ảo, mô phỏng 

Thực tại ảo là một môi trường ba chiều được phát sinh, tổng hợp và điều khiển thông 

qua máy vi tính nhằm mục đích mô phỏng lại thế giới thực hoặc một thế giới theo tưởng 

tượng của con người.  

Mô phỏng là một trong những phương pháp mô hình hóa được dựa trên quy tắc 

thiết lập các mô hình sử dụng để có thể tìm ra được những lời giải đáp và hỗ trợ cho các 

máy vi tính để có thể mô phỏng được một quá trình thực tế. 

1.3.3. Công nghệ phần mềm Thực tại ảo 

Một số phương pháp dựng mô hình 3D: 

 VR là một hệ mô phỏng có tương tác hai chiều và xử lý thời gian thực, đặc biệt với 

kỹ thuật Stereo 3D cho phép người quan sát được chìm đắm trong không gian ảo. Để 

xây dựng hệ VR thì việc xây dựng mô hình 3D là khâu quan trọng đầu tiên .  

Công nghệ tạo hình, độ lồi lõm 3Ds Max, Zbrush 

Công nghệ lập trình điều khiển tương tác như C#, Unity 3D: 

Unity 3D là một engine game đa nền tảng được phát triển bởi Unity Technologies 

bằng ngôn ngữ C/C++, có khả năng hỗ trợ mã viết bằng C#, JavaScript hoặc Boo.  

Thư viện xử lý đồ họa OpenGL 

 Môi trường và ngôn ngữ lập trình: 

1.4. Ứng dụng công nghệ Thực tại ảo, mô phỏng trong bảo tồn, tôn tạo, tái hiện và 

phát huy giá trị di tích lịch sử 

1.5. Di tích đồi A1 

1.5.1. Giới thiệu khái quát về di tích lịch sử Đồi A1 

1.5.2. Địa điểm và đường đi đến di tích  

1.5.3. Phân loại di tích  

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 

2010, di tích đồi A1thuộc loại hình di tích lịch sử.  

1.5.4. Sự kiện, nhân vật lịch sử, đặc điểm của di tích 
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1.5.5. Một số hình ảnh về di tích Đồi A1 

- Giai đoạn trước năm 1954: 

 

Hình 1.21. Đồn binh trên đồi A1 (Eliane 2) năm 1924. 

 

Hình 1.22. Nhà của quan cai trị 

La Residence de Dien Bien Phu, tạm dịch thoát nghĩa là nhà của quan cai trị tại Điện 

Biên Phủ - nó chính là căn nhà cao trên đồi A1 (Eliane 2).  

 

Hình 1.23. Sỹ quan và bộ binh Pháp tới Điện Biên Phủ năm 1916 

 

Hình 1.24. Ảnh đồi A1 (Eliane 2) từ trên cao, được in trong hồi ký của Langlais. 
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Hình 1.25. Toàn cảnh đồi A1 

Toàn cảnh đồi A1 (Eliane 2), chụp lại từ sách của Peugeot, phụ tá của Navarre, chỉ huy 

trưởng đồi A1 phòng ngự tại đây. Peugeot đã bỏ bàn giấy để tình nguyện nhảy dù xuống 

Điện Biên Phủ trong những giờ phút nguy nan nhất. 

 

 

Hình 1.26. Một ảnh sưu tầm khác về đồi A1 của Nhà sử học Tony Atkinson 

 

Hình 1.27. Ảnh nhìn từ trên cao về Điện Biên Phủ.  
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Một thung lũng dài 16km và rộng 9km Phía đáy ảnh có một số công trình. Đó chính là 

công trình trên đồi A1 (Eliane 2). 

 

Hình 1.28. Một số công trình được xây dựng trên đồi A1 

Trong ảnh này có thể thấy, tại vị trí lô cốt gốc cây đa cụt, có một công trình mái ngói, 

thấp thoáng sau bóng cây. 

 

 

Hình 1.29. Hình ảnh về một số công trình xây dựng trên đồi A1 

 

Hình 1.30. Ảnh chụp từ đỉnh đồi A1 nhìn về Mường Thanh 
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- Giai đoạn sau năm 1954: Di tích Đồi A1 hôm nay 

 

 

 

 

1.6. Thực trạng hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện di tích Đồi A1. 

1.6.1. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng di tích Đồi A1 

Bảo tồn, tôn tạo hay phục dựng các di tích lịch sử Điện Biên Phủ nói chung và di tích lịch 

sử Đồi A1 nói riêng là những hoạt động vô cùng quan trọng nhằm gìn giữ, bảo quản, tu bổ và 

lưu giữ những công lao to lớn, những hy sinh anh dũng của ông cha ta để lại nhằm phát huy 

những giá trị của lịch sử vào giáo dục truyền thống cách mạng và thúc đẩy phát triển du lịch, 

góp phần phát triển kinh tế.  

1.6.2. Công tác bảo tồn, tôn tạo di tích Điện Biên Phủ nói chung và di tích Đồi A1 nói riêng 

Di tích đồi A1 nằm ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, thuộc Phường Mường Thanh 

- Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên. Toàn bộ di tích nằm trên quả đồi cao gần 32 mét 

so với mặt đường, cách Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ về phía Tây là 500 mét. 

Theo quyết định 41 của Bộ Văn hóa ngày 12/4/1983: Di tích đồi A1 có diện tích bảo vệ khu 

vực I là 53.350m2, khu vực II là 28.650m2. Bên dưới chân đồi phía Tây tiếp giáp với đường 

Võ Nguyên Giáp, phía Nam tiếp giáp với đường Hoàng Văn Thái đối diện với nghĩa trang liệt 

sĩ A1, phía Bắc tiếp giáp với đường  Hoàng Công Chất đối diện với trường THPT thành phố 
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Điện Biên Phủ, phía Đông di tích tiếp giáp với di tích đồi F. Đồi A1 có rất nhiều các loại cây 

bao phủ, mạn sườn đồi A1 phía Tây là những cây gỗ Tếch, còn lại ở các phía khác có rất nhiều 

loại trong đó chủ yếu là vải, nhãn, mít, tre. 

1.6.3. Nhận xét về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đồi A1 

Nhưng đến nay, có thể nhận định còn nhiều hạng mục công trình, chứng tích, dấu tích 

lịch sử vẫn chưa được bảo tồn nguyên vẹn, tôn tạo được đúng với thực tế lịch sử đã diễn ra. Đây 

là một vấn đề còn bỏ ngỏ và nhiều vấn cần phải được nghiên cứu tiếp. 

1.7. Thực trạng phát huy giá trị di tích lịch sử đồi A1 

1.7.1. Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thẩm mỹ của di tích 

1.7.2. Hoạt động phát huy giá trị lịch sử của di tích Đồi A1 

Hoạt động quản lý và phát huy giá trị của di tích: 

Di tích đồi A1 là một bộ phận của Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trực tiếp quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị. Đến ngày 1/1/2020, khi thành lập đơn vị là Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thì việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đồi A1 lại giao cho 

Ban Quản lý di tích. Di tích A1 là một di tích có nội dung lịch sử tiêu biểu nhất về chiến dịch 

Điện Biên Phủ, đồng thời nó còn có vị trí, đường đến tham quan thuận tiện cho khách tham quan. 

Đó là cơ sở để di tích được tập trung ưu tiên trùng tu tôn tạo di tích nhiều hơn. 

1.8. Tiểu kết chương 1 

Chương 1 đã tập trung nghiên cứu trình bày về tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, các 

vấn đề liên quan, khái niệm cơ bản và đặc biệt là nghiên cứu giới thiệu khái quát về công tác 

bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích nói chung và di tích 

Đồi A1 nói riêng. Nghiên cứu khái quát công cụ sử dụng để thực hiện đề tài và nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ mới, công nghệ thực tại ảo vào hỗ trợ công tác bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và 

phát huy giá trị lịch sử. 
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Chương 2:  

KHẢO SÁT THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

2.1. Giới thiệu chương 

2.2. Phương pháp thu nhận thông tin, dữ liệu  

Để có được những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu về Đồi A1, có rất 

nhiều phương phương pháp thu nhận dữ liệu tùy thuộc vào phương pháp xây dựng mô hình. 

Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành thu thập dữ liệu từ rất nhiều 

nguồn dữ liệu khác nhau (theo sơ đồ):  

 

Một số phương pháp thu nhận dữ liệu 

2.3. Phân tích dữ liệu, thông tin thu nhận 

Thông tin thu nhận phải đảm bảo đầy đủ, chính xác cả về hình ảnh và thông tin. 

Trong quá trình thực hiện, nhóm thực hiện đề tài đã trao đổi với một số chuyên gia lịch 

sử, cán bộ quản lý và chuyên gia Công nghệ thông tin để thống nhất những yêu cầu đối 

với dữ liệu thu nhận bao gồm các thông tin sau: 

+ Hình ảnh mô tả: Ảnh, video 

+ Thông tin mô tả: về diễn biến lịch sử, hiện vật, khí tài, chứng tích lịch sử,... ứng 

với hình ảnh, video tại di tích Đồi A1. 

Chọn lọc và phân loại thông tin là một khâu rất quan trọng trong quá trình thu nhận 

dữ liệu, nó ảnh hưởng nhiều đến kết quả và độ chính xác của các mô hình sẽ dựng trên 

máy tính sau này. 

2.3.1. Phân tích thông tin, dữ liệu về Đồi A1 từ khảo sát thực địa 

Di tích đồi A1 nằm ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, thuộc Phường Mường 

Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.  

Qua khảo sát thực địa, chúng ta có được những hình ảnh về đồi A1, với các thông tin 

được phân tích dưới dạng sơ luồng dữ liệu sau: 
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2.3.2. Phân tích thông tin, dữ liệu về các hiện vật  

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, phân tích và chụp ảnh 

các hiện vật hiện có, dưới đây là danh sách các hiện vật và kèm thông tin mô tả hiện vật: 40 

hiện vật 

Bên cạnh đó, tại Phòng trưng bày tại Ban Quản lý di tích, nhóm cũng đã thu thập 

được một số thông tin, dữ liệu về hình ảnh các nhân vật lịch sử, chứng tích lịch sử và một 

số hiện vật,….  

Đã tiến hành khảo sát một số thông tin hình ảnh về diễn biến cuộc chiến tranh tại đồi 

A1 

2.3.3. Phân tích thông tin, dữ liệu dựa vào khát sát thực địa tại một số cơ quan 

Nhằm có được những thông tin, dữ liệu phong phú cho công tác nghiên cứu thực hiện 

đề tài cấp tỉnh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số Bảo tàng như: 

1. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên 

2. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

3. Bảo tàng Quân khu I (đóng tại Thái Nguyên). 

4. Bảo tàng Quân khu II (đóng tại Phú Thọ). 

5. Ba đợt tấn công của Thượng tướng Nguyễn Hữu An đang lưu trữ tại Bảo tàng Chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Hệ thống 

thông tin di 

tích đồi A1 

1.0 

Hàng rào thép 

gai của Pháp 

2.0 

Lô cốt Cây 

đa cụt 

3.0 

Đường hào 

tiếp viện 

của Pháp 

4.0 

Con đường 

lên đồi A1 

5.0 

Bức phù 

điêu màu 

hồng 

13.0 

Cửa và đường 

hầm đặt khối 

bộc phá 

12.0 

Hố bộc phá 

11.0 

Biển chung 

về di tích 

A1 

10.0 

Hầm Đại liên 

của Pháp 

9.0 

Hầm chỉ huy 

của Pháp 

6.0 

Đường hào và Lô cốt 

của Pháp ở phía Nam 

7.0 

Chiếc xe tăng 

Bazeille 

8.0 

Hệ thống hào có 

nắp của Pháp 

17.0 

Hầm của trung 

đoàn trưởng 102 

16.0 

10 lô cốt của Pháp 

15.0 

Bức phù điêu màu 

hồng ở phía đông 

14.0 

Căn hầm chỉ huy 

của đại đội 674 
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6. Hay Hồi ký của Đại tá Vũ Đình Hòe về Chiến trường Điện Biên Phủ, 200. 

7. Hay các tài liệu về Lý lịch di tích Đồi A1 tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ (Nay chuyển giao tài liệu này cho Ban Quản lý di tích tỉnh). 

8. Thông tin về mệnh lệnh cho khối bộc phá nổ: 

Hình ảnh tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: 

 

- Sáng ngày 14/7/2020: 

 

- Chiều ngày 14/7/2020: 
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- Chiều ngày 15/7/2020: 

   

Hình ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: 

  

  

Hình ảnh tại Bảo tàng Quân khu I, II: 
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2.3.4. Phân tích thông tin, dữ liệu về di tích đồi A1 thông qua khảo sát, phỏng vấn và 

gặp gỡ nhà quản lý, cán bộ và nhân vật lịch sử.   

 

 

 

 

 

 

 

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã thực hiện khảo sát, gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, 

phỏng vấn trực tiếp một số nhà quản lý, thuyết minh viên, nhân vật lịch sử  

(2). Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử 

1. Đại tá Vũ Đình Hòe - Nguyên Tiểu đoàn Trưởng, Tiểu đoàn 249, Trung Đoàn 174, 

Đại đoàn 316. Nay cụ đang sống ở Quận Ba Đình, Hà Nội. 

 

2. Đồng chí Đỗ Ca Sơn – Chiến sĩ Trung Đoàn 174, Đại đoàn 316. Nay cụ đang ở Khu 

đô thị Times City, Hà Nội. 

Khảo sát, phỏng vấn 

Nhân chứng lịch sử 
Thuyết minh viên tại 

Ban Quản lý di tích, 

Bảo tàng 

Cán bộ, lãnh đạo 

quản lý 
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3. Ô Lưu Xuân Hợp – Đơn vị F316, Trung đoàn 174. Nay cụ đang sống ở Huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

  

 

4.  Đại tá: Trịnh Đình Dần – Đơn vị F316. Nay cụ đang sống ở Huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

5. Đồng chí Trần Văn Cán - E174, F316, nay cụ đang sống ở phường Mường Thanh, 

TP. Điện Biên Phủ. 
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6. Đồng chí Phạm Phú Thuyên - E174, F316, nay cụ đang sống ở phường Thanh Bình, 

TP. Điện Biên Phủ. 

 

7. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Đơn vị D925, E174, F316, nay cụ đang sống ở 

phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ. 
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8. Đồng chí Trần Đình Đường – Đơn vị F316, Nay cụ sống tại phường Tân Thanh, 

TP.Điện Biên Phủ. 

  

  

9. Đồng chí Mai Văn Sinh – Cựu chiến binh Đại đội 820 – lực lượng bộ đội địa phương, 

có nhiệm vụ phối hợp với sư đoàn 304 tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên 

Phủ, Nay cụ đang sống tại Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. 
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10. Đồng chí Hoàng Văn Bẩy – Đơn vị E174, F316, Nay cụ đang sống tại Thanh Trường, 

TP. Điện Biên Phủ.  

  

  

 

2.3.5. Phân tích thông tin, dữ liệu về di tích đồi A1 thông qua khảo sát điều tra qua 

du khách, người dân 

Bên cạnh những thông tin khảo sát, phỏng vấn những cán bộ, lãnh đạo, quản lý về 

di tích đồi A1 hay các nhân chứng lịch sử về những diễn biến trong 39 ngày đêm tại cứ 

điểm đồi A1, những thuyết minh viên tại các Ban Quản lý di tích, Bảo tàng Chiến thắng 

lịch sử Điện Biên Phủ,… Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành xây dựng phiếu điều tra 

khảo sát đối với những du khách, người dân trong phạm vi cả nước để có được những 

thông tin, dữ liệu bổ ích cho công tác bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ và phát huy những giá trị 

của lịch sử đồi A1. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng phiếu khảo sát trực tuyến (online) tại 
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địa chỉ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8KBZqSNiG7Nv-Wa-

4KZ44HyoZJQupZ3qyCngGfl3SCdlLQ/viewform 

 

 

Nhóm nghiên cứu đã thu được 230 phiếu trả lời, kết quả. 

2.4. Tiểu kết chương 2 

Chương này đã tập trung nghiên cứu khảo sát, thu thập dữ liệu, phân tích các dữ 

liệu thu thập được từ các nguồn khác nhau như: 

- Thực địa tại Di tích Đồi A1 

- Nguồn tư liệu, phim tư liệu, sách báo, internet,…. 

- Từ các nhân chứng lịch sử 

- Từ các bảo tảng lịch sử,… 

- Từ các nhà quản lý, chuyên gia về lĩnh vực lịch sử văn hóa, các nhà sử học,… 

- Từ khảo sát từ các du khách, người dân… 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8KBZqSNiG7Nv-Wa-4KZ44HyoZJQupZ3qyCngGfl3SCdlLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8KBZqSNiG7Nv-Wa-4KZ44HyoZJQupZ3qyCngGfl3SCdlLQ/viewform
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Chương 3: 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D 

 

3.1. Giới thiệu về mô hình 3D 

3.2. Một số kỹ thuật tạo mô hình 3D phổ biến 

3.2.1. Kỹ thuật mô hình đa giác  

Đa giác (polygon) là kiểu bề mặt bao gồm nhiều bề mặt đa giác phẳng, có thể tạo ra 

đối tượng từ một bề mặt đa giác hoặc một mạng các bề mặt đa giác. Ta có thể sử dụng bề 

mặt đa giác để mô hình bất kỳ hình dáng bề mặt nào và đặc biệt hữu ích đối với những 

dạng đơn giản, với đối tượng thuộc lớp động vật, người, đối tượng đòi hỏi một cái nhìn 

tổng quan với độ trơn cao.  

3.2.2. Mô hình dựa trên kết nối đường cong (NURBS) 

NURBS là phương pháp biểu diễn bề mặt dựa trên cơ sở biểu diễn toán học của 

những đường cong không đồng nhất (hệ số, bậc). Một bề mặt NURBS bao gồm một số 

đường cong được kết nối lại với nhau.  

3.2.3. Mô hình chia nhỏ bề mặt (Subdivision Surface)  

Là kiểu bề mặt xử lý những tính năng của cả Polygon và Nurbs. Sử dụng phương 

pháp này có thể tạo ra các bề mặt có tính tự nhiên rất cao. Bởi vì nó cho phép phân chia 

bề mặt như Polygon và biểu diễn bằng các đường cong như Nurbs. Tuy nhiên thực hiện 

phương pháp này là khó khăn, vì ta phải chia tách bề mặt gián tiếp thông qua một hình 

hộp bao quanh đối tượng.  

3.2.4. Kỹ thuật tạo mô hình 3D liên tục và rời rạc 

Bên cạnh những kỹ thuật tạo mô hình 3D phổ biến, ngày nay người ta còn có thể sử 

dụng các kỹ thuật tạo mô hình 3D theo hướng liên tục hoặc rời rạc, vì một thực tế khi tiếp 

cận một đối tượng thông qua dữ liệu đầu vào, để đi đến việc tạo mô hình cho đối tượng 

ta cần phân tích đặc điểm, yêu cầu của mô hình và cách làm tương ứng.  

3.2.5. Kết hợp hai hướng trên 

3.2.6. Kỹ thuật nghệ thuật tạo mô hình 

Trong quá trình tạo mô hình ta thường xuyên phải sử dụng các phương pháp sau coi 

như là những kỹ sảo nhỏ: 

+ Phương pháp 1: Sử dụng máy quét, máy ảnh lấy các mặt cắt khác nhau của đối 

tượng, sau đó tiến hành tạo theo.   

+ Phương pháp 2: Sử dụng đối tượng 2 chiều ví dụ cây 2 chiều để tạo mô hình cho 

đối tượng 3 chiều tĩnh.  

+ Phương pháp 3: Dựng cảnh bằng ảnh 2 chiều đặt ở tầm xa.  

3.2.7. Phương pháp thiết kế mô hình đi từ tổng thể đến chi tiết 

Các đối tượng thực tế hầu hết được cấu tạo nên từ những hình khối cơ bản,  cũng 

như vậy trong phần mềm mô phỏng 3DS Max đã cung cấp cho chúng ta các hình khối đó 

để thể hiện các đối tượng trong không gian 3 chiều: khối cầu, khối trụ, khối hộp v.v… 
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3.2.8. Phương pháp thiết kế mô hình đi từ chi tiết đến tổng thể 

Với phương pháp này, chúng ta cần thực hiện theo 2 cách sau đây: 

Cách 1: Tạo hai tấm Plane mặt chiếu đứng và chiếu cạnh, tạo hình khối cơ bản để 

đối chiếu hiệu chỉnh theo. 

Cách 2: Tạo hai tấm Plane mặt chiếu đứng và chiếu cạnh, nhưng thay vào đó không 

tạo hình khối đối chiếu mà dùng đường Line đồ theo 2 mặt chiếu. 

3.2.9. Kỹ thuật tạo mô hình 3D bằng máy quét 3D 

Ngoài những phương pháp, kỹ thuật tạo mô hình 3D như trên, chúng ta có thể tạo 

ra các mô hình từ các thiết bị phần cứng như máy quét 3D. Có nhiều các thiết bị phần 

cứng khác nhau hiện đang lưu hành trên thị trường.  

3.2.10. Kỹ thuật mô hình hóa 3D lại các hiện vật cần bảo tồn 

 Thứ nhất, các mô hình hiện vật là các mô hình tĩnh và chúng ta khi xây dựng có 

thể làm chuyển động cho các mô hình này. Do đó các mô hình cần được thiết kế tỉ mĩ sao 

cho mô hình sau khi xây dựng xong tái hiện được đúng các mô hình ngoài thực tế. 

-  Thứ hai, số lượng các hiện vật là nhiều khi được số hóa sẽ được hiển thị trên các 

thiết bị phần cứng có cấu hình không cao. Vì vây, sau khi mô hình hóa 3 chiều cần thiết 

kế sao cho dữ liệu là gọn nhẹ đảm bảo các chương trình mô phỏng chạy mượt mà  và ổn 

định trên các thiết bị phần cứng. 

3.3. Phủ texture cho bề mặt mô  hình 

Sau khi đã tạo được mô hình bề mặt như mong muốn, ta phải thêm các tính chất bề 

mặt cho mô hình bề mặt như là màu sắc, lông, màu da…những tính chất này được gọi là 

textures của mô hình. 

 

Texture 3D 

Hình 3.45. Phủ texture 3D lên bề mặt mô hình 

3.4. Kết xuất mô hình 

Có 3 loại kết xuất: kết xuất cứng, mềm và vector (hardware, software, vector 

rendering). 

3.5. Kết quả tạo dựng một số mô hình 3D  

Với những thông tin thu nhận được về nhân vật lịch sử, khí tài sử dụng trong chiến 

tranh tại Đồi A1, Điện Biên Phủ từ nhiều ngồn khác nhau và nhóm thực hiện đã tiến hành 

chọn lọc, phân loại như đã trình bày ở các phần trên, sử dụng phương pháp dựng mô hình 

từ ảnh thông thường để dựng mô hình 3D.  
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3.6. Tiểu kết chương 3 

Trong mô phỏng, việc xây dựng các mô hình 3D hỗ trợ cho việc xây dựng các 

module phần mềm mô phỏng. Vì vậy, việc xây dựng các mô hình 3D là rất quan trọng và 

cần thiết. 

Chương này đã tập trung nghiên cứu về khái quát các mô hình 3D và phương pháp 

xây dựng mô hình 3D phục vụ cho xây dựng chương trình tham quan ảo.   
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Chương 4:  

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CHO NHÂN VẬT  

4.1. Giới chiệu chung  

4.2. Phân tích mô tả yêu cầu đối với thực địa về đồi A1 

Để xây dựng được một hệ thống tái hiện, mô phỏng các đợt tấn công tại cứ điểm đồi 

A1, chúng ta yêu cầu bắt buộc phải có dữ liệu về Bản đồ tổng quan thực địa đối với di 

tích đồi A1, cụ thể: 

Yêu cầu cần có: Bản đổ tổng quan về đồi A1 
- Map 2D: 

 + Tổng quan về Điện Biên Phủ 

 + Tổng quan đồi A1 

- Map 3D:  

 + Đồi A1 sơ khai 

 + Đồi A1 Pháp xây dựng 

 + Đồi A1 quân ta chiếm 1/3 ( Khi đang đào hào, xong hào) 

 + Đồi A1 trong quá trình đào hầm 

 + Đồi A1 đào hầm xong và bỏ thuốc nổ 

 + Đồi A1 sau vụ nổ 1 tấn thuốc 

 + Hiện tại A1. 

4.3. Phân tích mô tả yêu cầu đối với dụng cụ 

Trong quá trình mô phỏng hệ thống tái hiện ảo về di tích đồi A1, các đợt tấn công 

tại cứ điểm đồi A1, chúng ta yêu cầu cần phải có những dụng cụ, khí tài, hiện vật còn sót 

lại mà đã được sử dụng trong chiến tranh.  

4.4. Phân tích mô tả yêu cầu đối với nhân vật chuyển động 

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, video, phim tư liệu lịch sử, hồi ký của các nhân 

chứng lịch sử,… báo cáo trình bày một số nhân vật điển hình/đại diện là những cựu binh 

lính, chiến sĩ của quân đội ta và quân đội Pháp đã từng tham gia chiến đấu trong giai đoạn 

39 ngày đêm (30/3/1954 – 7/5//1954) tại cứ điểm đồi A1 thành phố Điện Biên Phủ để hỗ 

trợ, sử dụng cho hệ thống mô phỏng ảo tái hiện về các đợt tấn công tại cứ điểm đồi A1. 

Thiết kế xây dựng đại diện một số nhân vật lịch sử gồm các thông tin mô tả cần thiết 

như: Ảnh đại diện, mô hình, texture, xương, animation đi/đứng,… 

4.5. Phân tích mô tả yêu cầu về các tư thế đối với nhân vật chuyển động 

Trong một bộ phim lịch sử, hay một hệ thống mô phỏng, tái hiện lại lịch sử các đợt 

tấn công, chiến đấu, thì các nhân vật/đối tương tham gia trong đó đều phải là các nhân 

vật động, tức là chuyển động được.  

4.6. Thiết kế quy trình mô phỏng chuyển động nhân vật 

Các bước mô tả thuật toán của hệ thống mô phỏng nhân vật chuyển động sau: 
 

Bước 1: Thu thập dữ liệu 

Bước 2: Kiểm tra và Chỉnh sửa dữ liệu phù hợp với mô hình hóa 

Bước 3: Mô hình hóa 3D 

Bước 4: Tạo vật liệu (Texture) 

Bước 5: Tạo xương chuyển động cho nhân vật (Rigging) 

Bước 6: Tạo chuyển động cho từng nhân vật (animation) 
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Lưu đồ thuật toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Lưu đồ quy trình chuyển động của nhân vật 

4.7. Công cụ sử dụng để mô phỏng nhân vật chuyển động  

- 3Ds Max: sử dụng để tạo mô hình dữ liệu 

- Zbrush: sử dụng để tạo hình, độ lồi, lõm,… 

- Subtance Painter: sử dụng để tạo vật liệu, phủ chất liệu lên nhân vật. 

- Maya: sử dụng để tạo chuyển động cho nhân vật. 

 

 

 

Bắt đầu 

Kết thúc 

Thu thập dữ liệu 

Mô hình hóa 3D 

Kiểm tra và 

chỉnh sửa dữ 

Tạo vật liệu 

(Texture) 

Tạo xương chuyển động cho nhân 

vật (Rigging) 

Tạo các chuyển động cho từng 

nhân vật (animation) 
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4.8. Mô phỏng nhân vật chuyển động sử dụng 3Ds Max  

4.9. Kết quả một số tư thế chuyển động 

4.10. Tiểu kết chương 4 

Chương này đã tập trung nghiên cứu trình bày về phân tích các mô tả yêu cầu về 

mô phỏng chuyển động cho các nhân vật lịch sử, mô tả các các tư thế nhân vật, trạng thái 

chuyển động của nhân vật. Đưa ra thiết kế các quy trình mô tả chuyển động của nhân vật, 

các bước thiết lập quá trình chuyển động và các công cụ thường xuyên sử dụng để thiết 

kế chuyển động của nhân vật. 
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Chương 5:  

THIẾT KẾ KỊCH BẢN LUỒNG THÔNG TIN MÔ PHỎNG 

 

5.1. Giớ thiệu chung 

5.2. Phân tích thiết kế thông tin về di tích đồi A1  

Tuyến 1: Nằm ở phía ngoài, đây là tuyến phòng ngự được bố trí các phân đội bộ 

binh, quân dù và hệ thống hàng rào dây thép gai gồm 5 lớp với các loại mái nhà, cũi lợn, 

… dày hơn 100m, gài xen kẽ rất nhiều mìn. 

Tuyến 2: Nằm ở lưng chừng đồi, làm nhiệm vụ ngăn chặn, bố trí các phân đội hoả 

lực mạnh các loại vũ khí như súng cối, súng DKZ, trọng liên. 

Tuyến 3: Trên đỉnh đồi, là tuyến cố thủ, có cơ quan chỉ huy cứ điểm với hệ thống 

hầm kiên cố, nối liền với các đường hào liên thông với toàn bộ cứ điểm. 

5.2.1. Thiết kế thông tin logic trên cơ sở thông tin về các đợt tấn công  
Đợt tấn công: Chiều ngày 30/3/1954 

Đợt tấn công: Đêm ngày 31/3 đến đêm ngày 1/4/1954 

Đợt tấn công: Cảnh quân ta phòng ngự giữ phần cứ điểm đã chiếm được từ ngày 03/4 

đến ngày 06/5/1954 

Đợt tấn công: từ tối ngày 06/5/1954 đến sáng ngày 07/5/1954 

5.2.2. Thiết kế sơ đồ luồng thông tin diễn biến về các đợt tấn 

 

 

Sơ đồ luồng thông tin về các đợt tấn công 
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5.3. Phân tích thiết kế các luồng thông tin hiển thị 

 

Hình 5.1. Sơ đồ các bước phân tích thiết kế 

5.4.  Thiết kế cấu trúc thông tin hiển thị 

 

Hình 5.3. Thiết kế cấu trúc thông tin 

5.5. Phân tích thiết kế thông tin, dữ liệu hiển thị trên hệ thống mô phỏng di tích 

đồi A1 

5.5.1. Phân tích thiết kế thông tin dữ liệu mô phỏng 

 

Hình 5.5. Sơ đồ mô tả quá trình tái tạo cảnh 3D trong mô phỏng 

5.5.2. Phân tích thiết kế scenegraph cho quản lý thông tin di tích đồi A1 
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5.6. Thiết kế giao diện 

Giao diện làm viêc của phần mềm cần đáp ứng các chức năng 

- Các menu chọn:  

 

 
 

5.7. Tiểu kết chương 5 

Trong việc xây dựng một phần mềm máy tính, mà đặc biệt là phần mềm hệ thống thông 

tin chạy trên môi trường web, trước khi xây dựng chương trình thì chúng ta cần phải phân tích 

các yêu cầu và thiết kế các hệ thống thông tin, luồng thông tin di chuyển, vào/ra hệ thống. 

Chương này đã tập trung nghiên cứu về phân tích thiết kế các thông tin về Di dích Đồi A1, diễn 

biến các trận đánh lịch sử những năm 1954 tại Di tích Đồi A1 và thiết kế các luồng thông tin 

trên chương trình mô phỏng tham quan ảo trên web di tích Đồi A1. 
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Chương 6:  

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG ẢO DI TÍCH ĐỒI A1 

 

6.1. Giới thiệu chương 

Chương này tập trung nghiên cứu cài đặt xây dựng các module phần mềm để hỗ trợ 

mô phỏng ảo, giới thiệu các hiện vật, tái hiện và mô phỏng các cảnh lịch sử, trận chiến 

tại Di tích Đồi A1 trong những năm 1954. 

6.2. Cài đặt xây dựng các module phần mềm mô phỏng ảo Di tích Đồi A1 

6.2.1. Xây dựng chế độ tham quan tự động theo kịch bản  

Tham quan tự động là một trong số những tính năng cần thiết cho các hệ thống tham 

quan ảo. Ưu điểm của tham quan ảo là người tham quan có thể trải nghiệm ảo tại bất cứ 

nơi đâu và bất cứ khi nào. Tuy nhiên, để quá trình tham quan thú vị và đạt hiệu quả cao 

cần có sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên và kịch bản tham quan. Để đảm bảo hiệu quả 

khi tham quan ảo, chúng tôi xây dựng một kịch bản tham quan theo chế độ tự động dựa  

  

Hình 6.2. Tham quan tự động lô cốt cây đa cụt. 

6.2.2. Lập trình khởi tạo các mô hình 3D về các hiện vật, chứng tích lịch sử sau khi 

đã được mô hình hóa vào môi trường tương tác thực tế ảo. 

6.2.2.1. Cấu tạo mô hình 3D trong mô phỏng hiện vật 

Trong mô hình 3D, tập đỉnh là tập các vector 3 chiều mà mỗi vector là một điểm trong 

không gian 3 chiều. Tập đỉnh này sẽ quy định hình dạng 3D của đối tượng, tiếp đó chúng 

ta cần tập các mặt để kết nối các đỉnh với nhau từ đó tạo ra bề mặt của đối tượng. Tập các 

đỉnh và tập các mặt về cơ bản tạo ra một mô hình 3D giống với một bức tượng được đan 

bởi lưới sắt rỗng bên trong. Chúng tạo ra một hình dạng giống một lưới dựa trên quan hệ 

giữa các đỉnh và các mặt. 
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6.2.2.2. Một số kết quả khi đọc và hiển thị mô hình ba chiều 

  

  

Hình 6.5. Một số mô hình hiện vật tại Điện Biên Phủ. 

 

Hình 6.6. Giao diện hiển thị danh sách các hiện vật. 

6.2.3. Cài đặt và xây dựng chương trình điều khiển nhân vật tham quan ảo di tích 

Đồi A1 trên môi trường PC 

Nhân vật trong môi trường ảo có khả năng đi lại và tham quan. Các hoạt động này 

có thể được xây dựng dựa trên việc thay đổi vị trí trong không gian ảo hoặt thay đổi các 

hành động được gọi là Animation. Animation có thể được thiết kế bằng nhiều công cụ 

khác nhau, thường thì phần mềm hỗ trợ thiết kế nhân vật cũng sẽ hỗ trợ việc thiết kế 

animation cho nhân vật được bạn tạo ra.  
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6.2.4. Cài đặt và tích hợp hệ thống hiển thị 40 hiện vật của di tích Đồi A1 trên môi 

trường Web 

6.2.4.1. Giới thiệu chung về website 3D  

6.2.4.2. Một số công nghệ phát triển web3D 

 VRML (Virtual Reality Modeling Language).  

 Java 3D là tiêu chuẩn của Sun trên nền tảng mở rộng Java 2 để tạo tương tác 3D 

applets và các ứng dụng.  

 MPEG-4 là phiên bản thứ 4 của nhóm tiêu chuẩn Motion Picture Experts Group 

(MPEG).  

 X3D (Extensible 3D) là thế hệ kế tiếp của VRML  

 WebGL là một thư viện đồ họa 3D cho phép trình duyệt web hiện đại dựng cảnh 

3D một cách tiêu chuẩn và hiệu quả. 

 Unity 3D là một công nghệ cho phép lập trình thiết kế 3D với nhiều ứng dụng khác 

nhau.  

6.2.4.3. Môi trường 3D trong HTML5 

Trong HTML5, chúng ta có thể sử dụng thẻ <canvas> để tạo ra khung nhìn 3D với sự 

hỗ trợ của một số thư viện Javascript. 

6.2.4.4.  Unity Web Player 

Unity Web Player là một plug-in với mục đích hỗ trợ chúng ta  xây dựng ứng dụng 

3D trên web và xem những nội dung 3D trên trình duyệt một cách mượt mà nhất.  

6.3.4.5. Hiện vật tại di tích đồi A1 trên nền web 

Dựa trên các công nghệ phát triển web cho hiện vật 3D chúng tôi sử dụng công 

nghệ của Unity cho phép xây dựng web tương tác với hiện vật 3D. Dưới đây là một số 

hình ảnh khi trưng bày hiện vật trên nền web. 

     

Hình 6.9. Danh sách hiện vật đã được số hoá và hiển thị trên nền Web. 
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6.3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình 

1) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên PC 

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên PC: 

Phần mềm được xây dựng trên công cụ đồ họa Unity. Hệ điều hành yêu cầu để 

chạy phần mềm là hệ điều hành Window. Để có thể cài đặt chương trình copy thư mục 

chứa của phần mềm vào máy tính. 

 

Hình 6.13. Thư mục chứa các tệp thực thi của phần mềm 

 

Hình 6.14. Các tệp bên trong thư mục chứa phần mềm 

Để chạy phần mềm chọn tệp thực thi “DienBien2022.exe” 

 

Hình 6.15. Tệp thực thi của phần mềm 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên PC: 

Phần mềm với 4 nội dung chính bao gồm 

 Quản lý, hiển thị hiện vật 

 Quản lý, tái hiện nhân vật lịch sử 

 Quản lý, tham quan địa hình đồi A1 qua các thời kỳ 

 Video tái hiện hình ảnh chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

6.4. Tiểu kết chương 6 

Chương này đã tập trung nghiên cứu trình bày về cách thức xây dựng, cài đặt các 

module phần mềm tham quan ảo Di tích Đồi A1, gồm các mã code điển hình để cài đặt 

các chế độ khác nhau, các chức năng khác nhau của phần mềm như chức năng tham quan 

ảo trên PC hay trên web. 
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KẾT LUẬN 

 

Báo cáo tóm tắt này là đúc kết từ quá trình nghiên cứu, kết quả của đề tài KHCN 

cấp tỉnh Điện Biên với tên đề tài “Xây dựng hệ thống tái hiện 3D di tích lịch sử Đồi A1, 

TP. Điện Biên Phủ nhằm hỗ trợ phát triển và quảng bá du lịch ”. Đề tài đã tập trung 

vào nghiên cứu một số vấn đề sau: 

- Phân tích tổng quan, thực trạng về công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của 

Di tích Đồi A1. 

- Phân tích hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu ảnh liên quan tới Di tích 

Đồi A1 các giai đoạn khác nhau 1953-1954 và đặc biệt là diễn biến các đợt tấn 

công diễn ra trên Đồi A1. 

- Nghiên cứu các kỹ thuật mô hình hóa, dựng mô hình 3D. 

- Nghiên cứu các kỹ thuật che phủ texture, rigging, painting cho các mô hình 3D và 

các kỹ thuật tạo ra, tái hiện các nhân vật chuyển động. 

- Cài đặt chương trình mô phỏng ảo hỗ trợ tham quan Di tích Đồi A1 ngày nay và 

đặc biệt là tái hiện lại dưới dạng 3D các diễn biến đợt tấn công lịch sử giai đoạn 

1954 trên Đồi A1. 

- Hướng phát triển tiếp theo: 

Trên cơ sở kết quả của đề tài nghiên cứu cấp tỉnh Điện Biên về xây dựng hệ thống 

mô phỏng tái hiện 3D các trận tấn công diễn ra tại Di tích Đồi A1 vào năm 1954, 

nhằm xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số, khai thác ứng dụng công nghệ chuyển 

đổi số vào lĩnh vực văn hóa, lịch sử và bảo tàng. Trong thời gian tới, kế thừa và 

phát huy các kết quả đạt được bước đầu, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học 

Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyễn sẽ tiếp tục đề xuất thực hiện 

các nhiệm vụ cấp tỉnh Điện Biên gắn với tái hiện diễn biến các trận đánh lịch sử tại 

Chiến trường Điện Biên Phủ như Hầm Đờ-Cát, Him Lam, Bản Kéo,.. để tích hợp 

vào xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo tàng, lịch sử văn hóa 

góp phần bảo tồn, phục dựng, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử hy sinh anh dũng 

của quân và dân Việt Nam nói chung, và con người tỉnh Điện Biên nói riêng.  

 

 


