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LỜI MỞ ĐẦU 

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới Tây Bắc Việt Nam, là tỉnh có nhiều 

danh lam thắng cảnh, mà chủ yếu là các di tích lịch sử cách mạng. Tỉnh Điện Biên 

có tới 45 điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến 

trường Điện Biên Phủ, Đồi A1 là một trong những điểm di tích tiêu biểu. Đồi A1 

có rất nhiều tên gọi khác nhau. Tên gọi đầu tiên, “Đồi Lạng Chượng” – gắn với 

lịch sử hình thành của xứ Mường Thanh (Thế kỷ XI-XII). Đến khi Thực dân Pháp 

chiếm đóng Điện Biên, ngọn đồi này được gọi là “Đồi Đồn Tây” hay “Đồi E-li-

an 2”; từ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 cho đến nay ngọn đồi được gọi là 

“Đồi A1”- ký hiệu mà quân đội Nhân dân Việt Nam đặt cho quả đồi này. 

Đồi A1 là một trong những điểm di tích tiêu biểu của chiến trường Điện 

Biên Phủ. Nơi đây đã diễn ra trận chiến lịch sử kéo dài 39 ngày đêm giữa quân 

đội nhân dân Việt Nam với quân đội của thực dân Pháp, tại đây đã gây nên những 

tổn thất nặng nề nhất cho cả hai bên. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

đã có 2.516 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hi sinh trên cứ điểm này. Chiến 

thắng Điện Biên Phủ trên Đồi A1 đã được đánh dấu là mốc son chói lọi của Quân 

đội Việt Nam, là đợt tổng công kích đợt cuối cùng chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

và quân đội ta giành chiến thắng.  

Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ tại cứ điểm 

Đồi A1, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Đồi A1 là việc làm hết sức 

cần thiết và phải được quan tâm đúng mức, nhất là khi di tích Điện Biên Phủ được 

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận là một trong mười di tích cấp Quốc 

gia đặc biệt đợt một vào ngày 12/8/2009. Vậy quá trình bảo tồn, tôn tạo di tích 

Đồi A1 đã diễn ra như thế nào, đạt được kết quả gì và chúng ta phải tiếp tục làm 

gì để phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của di tích? 

Những năm đầu sau chiến thắng Điện Biên Phủ, công tác bảo tồn, tôn tạo 

di tích chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức do kinh tế đất nước sau chiến 

tranh còn gặp nhiều khó khăn. Năm 1959, việc gìn giữ, phát huy giá trị của các di 

tích trên cả nước bắt đầu được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cũng từ đây, quá 

trình trùng tu tôn tạo Di tích Đồi A1 được tiến hành để xứng tầm với  quy mô và 

tầm vóc chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Kể từ khi Di tích Đồi A1 được xếp hạng 

là di tích cấp Quốc gia đặc biệt, công tác trùng tu tôn tạo được thực hiện bài bản 

hơn. Đến nay di tích Đồi A1 đã tổ chức tôn tạo cơ bản các chứng tích về trận địa 
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của quân đội ta và trận địa phòng ngự của thực dân Pháp nhằm tái hiện một phần 

cục diện cuộc chiến năm 1954 như: Hầm chỉ huy và hầm đại liên trên đỉnh đồi; lô 

cốt cây đa cụt, hố bộc phá, đường hầm đặt khối bộc phá, đường hào lộ thiên, 

đường hào của địch, đường hào tiến công chiến đấu của ta, hệ thống hàng rào 

xung quanh làm bằng dây thép gai, xe tăng,.. Ngoài ra còn xây dựng các công 

trình tôn vinh, tưởng niệm trên di tích đồi A1 như: Đài tưởng niệm, bia mũi tên 

phản kích, ngôi mộ tập thể, chữ A1, nhà trưng bày. 

Để tiếp tục triển khai công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

lịch sử, năm 2019, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện 

Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện 

Biên Phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành văn bản số 1220/TTg-KGVX 

ngày 02/10/2019 về việc triển khai công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.  

Mặc dù, Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo sát sao, đã đề ra nhiều chủ 

trương chính sách và thành lập nhiều cơ quan quản lý (Ban Quản lý Di tích tỉnh 

Điện Biên) để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phục dựng các chứng 

tích, hiện vật tại di tích Đồi A1. Đồng thời cũng xây dựng những giải pháp phát 

huy giá trị của di tích Đồi A1 vào giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế 

hệ, vào thúc đẩy phát du lịch tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức 

các cuộc thi tìm hiểu di tích lịch sử, các ngày kỷ niệm, các biểu ngữ, băng zôn, 

thông qua các phương tiện phát thanh truyền hình, các trang web của các đơn vị 

quản lý các cấp của tỉnh Điện Biên, chương trình phối hợp giữa các trường học 

với các ban quản lý di tích, bảo tàng,…  

Bên cạnh những việc đã làm được về bảo tồn, tôn tạo các chứng tích, hiện 

vật tại Di tích lịch sử Đồi A1 nhằm phát huy giá trị của di tích lịch sử và đây có 

thể coi là một nỗ lực lớn đáng ghi nhận của các cấp các ngành ở cả Trung ương 

và địa phương. Công tác này còn những bất cập, hạn chế, cụ thể: 

- Về quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và tái hiện di tích: Việc phục hồi 

di tích còn những quan điểm, cách làm khác nhau. Cách làm, kỹ thuật, chất 

liệu trong tôn tạo di tích chưa tối ưu và đảm bảo bền vững lâu dài. Di tích 

Đồi A1 nằm trên quả đồi với địa chất không bền vững, các dấu tích, chứng 

tích lịch sử như hố bộc phá, hào giao thông, hầm … nên các chứng tích lịch 

sử rất dễ bị bào mòn, khó có thể giữ được nguyên vẹn, do tác động của tự 
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nhiên, thời gian và con người. Các hiện vật lịch sử được trưng bày đơn giản, 

do độ ẩm cao, phương tiện bảo quản đơn giản nên các hiện vật chất liệu gỗ, 

trẻ, giấy, vải nhanh bị mủn, nấm mốc, khó tránh được mất mát hiện vật. 

Đây là một vấn đề được đặt ra cho các nhà quản lý trong bảo tồn các hiện 

vật và chứng tích lịch sử. Công tác quản lý bảo tồn, tôn tạo, phục dựng vẫn 

chưa có sự đổi mới, thiếu sự khai thác ứng dụng thành quả của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4. 

- Về phát huy giá trị di tích lịch sử:  

+ Vào giáo dục: Trong những năm qua, mặc dù công tác tuyên truyền, giáo 

dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ cũng đặc biệt 

được chú trọng, đã tạo được sự gắn kết giữa nhà trường và các ban quản lý 

di tích. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, như toàn bộ các 

thông tin, ý nghĩa và giá trị của cuộc cách mạng chiến thắng Điện Biện Phủ 

cũng như cứ điểm di tích lịch sử Đồi A1 chưa được đồng bộ và thường 

xuyên đưa vào trong các trường học các cấp để phổ biến và nâng cao nhận 

thức giáo dục của các thế hệ học sinh trong cả nước, ngay tại các trường 

trong tỉnh Điện Biên vẫn còn hạn chế là chưa thường xuyên tổ chức được 

các buổi đến tham quan (Nếu triển khai các đoàn tham quan thì chỉ áp dụng 

được cho các trường ở Thành phố, tỉnh Điện Biên và rất tốn kém kinh phí 

và không thường xuyên được). Mà việc này phải thường xuyên đối với mỗi 

cấp học sinh nhằm bồi đắp lòng yêu nước tự hào dân tộc, tạo sức mạnh và 

niềm tin cho thế hệ trẻ tiếp bước ông cha cống hiến nhiều hơn nữa cho đất 

nước và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

+ Vào thúc đẩy và phát triển du lịch: Hoạt động phát huy giá trị di tích trước 

đây và cả hiện nay còn khiêm tốn. Dựa vào những lợi thế về di tích lịch sử, 

hàng năm, tỉnh đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan. Tuy có lợi 

thế về di tích lịch sử nhưng việc khai thác, phát huy giá trị của các di tích 

lịch sử chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Di tích chưa trở thành một 

thế mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Dịch vụ 

phục vụ tham quan di tích Đồi A1 chưa được khai thác hết tiềm năng thế 

mạnh của di tích. Dịch vụ phục vụ tham quan các di tích thành phần ở xa 

thành phố như Mường Phăng, Nà Nhạn còn bỏ ngỏ. Nhân viên bảo vệ, 

hướng dẫn tham quan có khi còn chưa hiểu hết các di tích thành phần, vốn 



4 

 

ngoại ngữ căn bản để giới thiệu cho khách nước ngoài chưa được trang bị 

đầy đủ. Bên cạnh đó, hiện nay di tích vẫn áp dụng các phương pháp, phương 

tiện truyền thống trong tiếp cận du khách, quảng bá hình ảnh của di tích. 

Điều này cho thấy sự thiếu đồng bộ, kết hợp trong khai thác, thúc đẩy và 

quảng bá hình ảnh cũng như thiếu sự khai thác thế mạnh của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển du lịch của tỉnh. 

            Một số nguyên nhân dẫn tới những bất cập, hạn chế trên:  

- Về bảo tồn, tôn tạo, phục dựng: do vẫn sử dụng phương pháp và cách tiếp 

cận cũ, truyền thống mà thiếu sự cập nhật, đổi mới, thiếu sự khai thác, nghiên 

cứu triển khai ứng dụng các công nghệ mới như công nghệ số hóa 3D, công 

nghệ thực tại ảo vào hỗ trợ quản lý, bảo tồn các chứng tích, hiện vật của lịch 

sử, phim tư liệu về diễn biến lịch sử. Trong công tác tôn tạo, phục dựng, cũng 

chưa khai tác, tận dụng thế mạng của công nghệ nên chưa tôn tạo được hết 

những hình ảnh, chứng tích, hiện vật của lịch sử. Đặc biệt, với những diễn 

biến các trận đánh lịch sử cũng chưa tái hiện được hết, một phần do thiếu tư 

liệu lịch sử và một phần do chưa biết tận dụng, khai thác thế mạng của công 

nghệ.      

- Về phát huy giá trị lịch sử: Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức 

giáo dục truyền thống cách mạng về giá trị di tích lịch sử vẫn mang tính sự 

kiện, thiếu sự kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp hiện nay. Do chưa bắt kịp 

với sự thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào xây dựng 

những hệ thống số hóa ảo không gian di tích lịch sử Đồi A1 để tuyên truyền 

và phổ biến mang ý nghĩa giáo dục về lịch sử cách mạng và phát huy giá trị 

của di tích vào thúc đẩy, phát triển du lịch. 

Nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc bảo tồn, 

tôn tạo, tái hiện và phát huy giá trị lịch sử của di tích Đồi A1 vào giáo dục truyền 

thống cách mạng và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh đã phân tích và chỉ ra ở 

trên, đề tài được lựa chọn là “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” là mang 

tính cấp thiết. Kết quả nghiên cứu đạt được của đề tài sẽ đạt hiệu quả, ý nghĩa về 

lĩnh vực bảo tồn, phục dựng, phát huy giá trị lịch sử của Di tích Đồi A1 vào giáo 

dục truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và đặc biệt là góp phần 

thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương 
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mà cụ thể là Văn bản số 1220/TTg-KGVX ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 

23/05/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,... 

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 

Chương này tập trung nghiên cứu và khái quát tổng quan về các lĩnh vực 

liên quan tới đề tài như công tác bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, lưu giữ và phát huy 

các giá trị của lịch sử văn hóa nói chung và Di tích Đồi A1 nói riêng vào giáo dục 

truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch; cũng như nêu được khái quát một số 

công cụ sẽ sử dụng để thực hiện đề tài. 

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. 

- 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. Ở Việt Nam, 1 di tích khi đủ các điều kiện 

sẽ được công nhận theo thứ tự: di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia và di tích quốc 

gia đặc biệt. Tính đến năm 2020, Việt Nam có hơn 41.000 di tích, thắng cảnh 

trong đó có hơn 4.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 9.000 di tích 

được xếp hạng cấp tỉnh (Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Mật độ và số 

lượng di tích nhiều nhất ở 10 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng (chiếm 56% số di 

tích quốc gia và 46% tổng số di tích). Trong số di tích quốc gia có 112 di tích 

quốc gia đặc biệt và trong số đó có 8 di sản thế giới. 

- Di tích lịch sử trong tiếng Anh gọi là: Historical Relic. 

- Di tích lịch sử 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.  

- Đây là các công trình hay địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong 

quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước như Đồi A1, Đền Hùng, Đền Cổ loa,... 

Cũng có thể là những công trình, những địa điểm gắn với thân thế, sự nghiệp của 

anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước như Đền Trần, Khu Di tích lịch sử Kim 

Liên... Trong số các di tích lịch sử còn có các công trình, các địa điểm liên quan 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_kh%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B2ng_%C4%91%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/2020
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
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đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta. Những công trình này có tên gọi là di tích lịch sử cách mạng như Di tích lịch 

sử Đồi A1 tại Điện Biên Phủ. 

- Sử học là phát hiện ra những sự thật về quá khứ, và công trình nghiên 

cứu lịch sử là một tập hợp những sự kiện được thiết lập dựa trên các quy tắc của 

phương pháp sử học, rồi kết nối với nhau. Những sự kiện này thể hiện phần khoa 

học đặc thù của lịch sử, còn cách chúng được kết nối – phần gọi là tổng hợp lịch 

sử – thuộc về nghệ thuật viết sử (quan điểm, kỹ thuật, bút pháp, v. v…) của mỗi 

sử gia, theo một cách phân chia nghiêm ngặt. 

- Do sự chênh lệch giữa số lượng những sự kiện đã xảy ra và năng lực của 

con người, cả về tinh thần lẫn vật chất, sử học không thể nào là sự tái hiện trọn 

vẹn quá khứ. Bởi chính sự cấu tạo của trí tuệ con người, sử gia chỉ tìm trong quá 

khứ những sự kiện được cho là quyết định.  

- Sự kiện lịch sử là những sự kiện được lựa chọn như quan trọng theo một 

tiêu chuẩn nào đó (vấn đề, giả thuyết, quan điểm…), như Lucien Febvre đã cho 

ta thấy một số khía cạnh trong phần đầu của trích đoạn dưới đây.   

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 [3] 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: 

 Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá 

trình dựng nước và giữ nước. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này như đền 

Hùng, Cổ Loa, Cố đô Hoa Lư, Bãi cọc Bạch Đằng, Cột cờ... 

 Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh 

hùng dân tộc, danh nhân của đất nước. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này 

như Khu di tích lịch sử Kim Liên, Đền Kiếp Bạc, Quần thể di tích danh thắng Yên 

Tử, Lam Kinh, đền Đồng Nhân... 

 Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của các 

thời kỳ cách mạng, kháng chiến. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này như Khu di 

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/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3i_c%E1%BB%8Dc_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99t_c%E1%BB%9D
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3%B9ng_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3%B9ng_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Kim_Li%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Ki%E1%BA%BFp_B%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_danh_th%E1%BA%AFng_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_danh_th%E1%BA%AFng_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lam_Kinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng_(H%C3%A0_N%E1%BB%99i)
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
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tích chiến thắng Điện Biên Phủ, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích lịch sử cách mạng 

Pắc Bó, Phòng tuyến Tam Điệp, Hành cung Vũ Lâm, Khu rừng Trần Hưng Đạo... 

Năm 2019, di tích lịch sử chiếm >51.2% số di tích được xếp hạng. 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. 

Di tích kiến trúc nghệ thuật: 

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. Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc 

đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn 

lịch sử. Các di tích tiêu biểu loại này như Chùa Bút Tháp, phố cổ Hội An, nhà thờ 

Phát Diệm, chùa Keo, đình Tây Đằng,Chùa Phật Tích. 

Di tích khảo cổ: 

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. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này 

như Hoàng thành Thăng Long, hang Con Moong, di chỉ Đông Sơn, động Người 

Xưa, thánh địa Mỹ Sơn 

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. Danh lam thắng cảnh phải có 

một trong các tiêu chí sau đây: 

 Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên 

nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu. Các di tích quốc gia 

đặc biệt tiêu biểu thuộc loại này như 4 danh lam thắng cảnh khu danh thắng Tây 

Thiên, Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, vịnh Hạ Long, động Phong Nha. 

 Khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa lý, đa 

dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù hoặc khu vực thiên nhiên chứa đựng 

những dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của Trái Đất. Các di tích tiêu 

biểu thuộc loại này như vịnh Hạ Long, Cao nguyên Đồng Văn, các vườn quốc 

gia và khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. 

Danh lam thắng cảnh chiếm khoảng 3.3% số di tích được xếp hạng. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_%C4%91%E1%BA%A1o_C%E1%BB%A7_Chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_P%E1%BA%AFc_B%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_P%E1%BA%AFc_B%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B2ng_tuy%E1%BA%BFn_Tam_%C4%90i%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_cung_V%C5%A9_L%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/2010
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
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/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%BAt_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%91_c%E1%BB%95_H%E1%BB%99i_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ch%C3%ADnh_t%C3%B2a_Ph%C3%A1t_Di%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ch%C3%ADnh_t%C3%B2a_Ph%C3%A1t_Di%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Keo
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_T%C3%A2y_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Ph%E1%BA%ADt_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_ch%E1%BB%89_kh%E1%BA%A3o_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_th%C3%A0nh_Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hang_Con_Moong
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9_S%C6%A1n
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/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
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/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
http://tamdao.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/dukhach/Lists/DiTichDanhThang/View_Detail.aspx?ItemID=107
http://tamdao.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/dukhach/Lists/DiTichDanhThang/View_Detail.aspx?ItemID=107
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c_-_B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c_-_B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ch%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_m%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BA%A5u_t%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn_%C4%91%C3%A1_%C4%90%E1%BB%93ng_V%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_d%E1%BB%B1_tr%E1%BB%AF_sinh_quy%E1%BB%83n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_lam_th%E1%BA%AFng_c%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
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Di tích lịch sử cách mạng: 

Di tích cách mạng - kháng chiến là một bộ phận cấu thành hệ thống các di 

tích lịch sử - văn hoá. Tuy nhiên, nó có những điểm khác với các di tích tôn giáo 

tín ngưỡng như đình, đền, chùa, miếu… ở chỗ: đó là những địa điểm cụ thể, công 

trình kiến trúc có sẵn (nhà ở, đường phố…), là những công trình được con người 

tạo nên phù hợp với mục đích sử dụng (địa đạo, hầm bí mật…) gắn liền với những 

sự kiện cụ thể, nhân vật lịch sử cụ thể mà trở thành di tích. Loại hình di tích này 

rất đa dạng, phong phú, có mặt ở khắp mọi nơi, khó nhận biết, đồng thời cũng rất 

dễ bị lãng quên, dễ biến dạng theo mục đích sử dụng, theo thời tiết và theo thời 

gian. Bởi vậy các di tích này vừa khó bảo tồn vừa khó phát huy tác dụng nếu 

không được quan tâm đặc biệt. 

Một số di tích lịch sử cách mạng như: Chiến khu Tân Trào, Chiến khu 

Quỳnh Lưu, Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ (Đồi A1, C1, E1,..) 

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. Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; quyết 

định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc 

xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới. Di tích 

quốc gia đặc biệt ở Việt Nam được xếp hạng các đợt đầu gồm: Cố đô Hoa Lư, Di 

tích Pác Bó, Dinh Độc Lập, Hoàng thành Thăng Long, Khu căn cứ Trung ương 

Cục miền Nam, Khu di tích ATK Thái Nguyên, Khu di tích chiến thắng Điện Biên 

Phủ, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, Khu di 

tích Kim Liên, Khu di tích Phủ Chủ tịch, Khu di tích Tân Trào, Khu lưu niệm chủ 

tịch Tôn Đức Thắng, Nhà tù Côn Đảo, Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành nhà 

Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, Văn Miếu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_khu_T%C3%A2n_Tr%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_khu_Qu%E1%BB%B3nh_L%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_khu_Qu%E1%BB%B3nh_L%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
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
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hang_P%C3%A1c_B%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hang_P%C3%A1c_B%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dinh_%C4%90%E1%BB%99c_L%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_th%C3%A0nh_Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BB%A5c_mi%E1%BB%81n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BB%A5c_mi%E1%BB%81n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/ATK
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_C%C3%B4n_S%C6%A1n_-_Ki%E1%BA%BFp_B%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Y%C3%AAn_Th%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Kim_Li%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Kim_Li%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_Ph%E1%BB%A7_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_khu_T%C3%A2n_Tr%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_l%C6%B0u_ni%E1%BB%87m_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_T%C3%B4n_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_l%C6%B0u_ni%E1%BB%87m_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_T%C3%B4n_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_t%C3%B9_C%C3%B4n_%C4%90%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_nh%C3%A0_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_nh%C3%A0_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c_-_B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c_-_B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Mi%E1%BA%BFu_-_Qu%E1%BB%91c_T%E1%BB%AD_Gi%C3%A1m
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- Quốc Tử Giám, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Đô thị cổ 

Hội An và Đền Hùng,… 

Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sau đó có đủ căn cứ xác định 

là không đủ tiêu chuẩn hoặc bị huỷ hoại không có khả năng phục hồi thì người có 

thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích nào có quyền ra quyết định huỷ bỏ xếp 

hạng đối với di tích đó. 

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 [1]. 

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. 

Ở Việt Nam, trong những năm, mặc dù đã được các cấp lãnh đạo từ Trung 

ương đến địa phương đã đề xuất nhiều chủ trương, chính sách nhằm đảo bảo thực 

hiện tốt vấn đề bảo tồn, bảo quản các di tích lịch sử sau chiến tranh. Tuy nhiên, 

đây là một vấn đề hết sức phức và đòi hỏi nhiều công sức và kinh phí để thực hiện. 

Cụ thể: 

Vấn đề bảo tồn di tích và kinh phí bảo tồn thường gây tranh luận tại Việt 

Nam. Nhiều di tích không được bảo quản đúng mức, gây hư hỏng nghiêm trọng 

hay bị sửa lại khác xa mẫu cổ. Nhiều di tích như Thác Voi, Thác Liên Khương, 

Công ty cổ phần khai thác chỉ rào thác, kinh doanh bán vé thu tiền vào cổng mà 

không tu bổ và đến cuối năm 2007 thì rao sang nhượng dự án, kiếm lời thêm 3 tỷ 

đồng [19,20,21]. 

Vì những yếu kém trong những mặt khác so với các nước trong khu vực, 

nên ngành du lịch Việt Nam thường chỉ chú trọng khai thác quá đáng các thắng 

cảnh thiên nhiên như một điểm mạnh. Bên cạnh đó, việc "xã hội hóa" các danh 

thắng (cho phép các công ty đầu tư khai thác và bán vé vào cửa) dẫn đến việc hầu 

hết các nơi danh thắng đều thu tiền vào tham quan và các công ty này lại không 

quan tâm bảo trì đúng mức, do đó cảnh quan đang bị xuống cấp hay phá hủy, điển 

hình là trường hợp các di tích quốc gia như Thác Voi, Thác Liên Khương.  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Mi%E1%BA%BFu_-_Qu%E1%BB%91c_T%E1%BB%AD_Gi%C3%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%91_c%E1%BB%95_H%E1%BB%99i_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%91_c%E1%BB%95_H%E1%BB%99i_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_Vi%E1%BB%87t_Nam#cite_note-91
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%AFng_c%E1%BA%A3nh_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%AFng_c%E1%BA%A3nh_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1c_Voi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1c_Li%C3%AAn_Kh%C6%B0%C6%A1ng
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1.2.2.2. Phát huy giá trị di tích lịch sử: 

+ Phát huy trong giáo dục truyền thống cách mạng:  

Truyền thống yêu nước là vốn quý của mọi dân tộc. Mỗi dân tộc có những 

nét đặc sắc riêng của lòng yêu nước. Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam được 

hình thành trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ đất nước, giải phóng dân 

tộc, phát triển trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với đặc điểm lịch sử, 

quá trình dựng nước, xây dựng đất nước của dân tộc ta luôn gắn liền với quá trình 

giữ nước. Vì thế, thước đo lòng yêu nước cao nhất là ý chí chống xâm lược, bảo 

vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu 

nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta - Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc 

bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành làn song vô cùng mạnh mẽ, 

to lớn; nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước 

và lũ cướp nước” [4]. Trong bối cảnh hiện nay, việc giáo dục lòng yêu nước cho 

thế hệ trẻ Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung càng trở nên cấp thiết. Sử dụng 

các Di tích lịch sử văn hóa nói chung, Di tích lịch sử - cách mạng nói riêng, nhất 

là trong dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay sẽ là biện pháp hiệu 

quả để nâng cao chất lượng giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ [5]. 

Việc phát huy những giá trị lịch sử cách mạng vào giáo dục truyền thống 

cho các thế hệ khác nhau mà đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh sinh viên là một việc 

làm hết sức quan trọng, và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong thực 

tế, ngay sau những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ chức, gìn giữ đất nước, chống giặc 

ngoại xâm, Đảng và Nhà nước ở các cấp từ Trung ương đến địa phương đã tập 

trung chú trọng công việc phát huy giá trị lịch sử vào giáo dục truyền thống của 

dân tộc bằng nhiều hình thức khác nhau như: xây dựng thành các khu di tích lịch 

sử trở thành địa điểm diễn ra các hoạt động trưng bày, triển lãm về lịch sử, nơi 

giáo dục truyền thống cách mạng. Giáo dục lịch sử, truyền lửa tinh thần cách 

mạng đến thế hệ trẻ, hiện nay nhiều trường học đã tổ chức cho các em học sinh 

đến tham quan [16,17,18]. 

Bên cạnh đó, hàng năm các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị xã hội có 

liên quan từ trung ương đến địa phương đã thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm 

hiểu về lịch sử, tổ chức các sự kiện kỷ niệm di tích lịch sử để giáo dục truyền 

thống cách mạng cho các thế hệ người dân, gợi lại những ký ức cho các thế hệ đã 

từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường.  
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Tuy nhiên, một thực tế cho thấy việc làm hiện nay vẫn còn chưa được đầy 

đủ, phổ biến rộng rãi tới các thế hệ người dân trong cả nước, đặc biệt là những 

người dân, học sinh sinh viên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, dân tộc thiểu 

số với điều kiện kinh tế và đường giao thông đi lại khó khăn thì việc giáo dục chỉ 

được thực hiện qua các cuốn sách, bài giảng trên lớp, qua mạng tivi,… nên việc 

này không thực sự phát huy được hết hiệu quả và người dân cũng như thế hệ học 

sinh không thấy được, hiểu được đúng bản chất, diễn biến của lịch sử nên khó có 

thể hình dung được hết những diễn biến của chiến tranh, những công lao to lớn, 

sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông. Vì vậy, đây là một vấn đề đặt ra cần phải 

được nghiên cứu. 

+ 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. 

Một thực tế thường thấy là số điểm di tích cách mạng đã bắt đầu được đưa 

vào khai thác nhiều hơn. Tuy nhiên một số doanh nghiệp cho rằng các tour về các 

di tích lịch sử tôn giáo, tín ngưỡng dễ thu hút khách hơn là về các di tích lịch sử 

cách mạng.  

Một số hướng dẫn viên còn ngại hướng dẫn ở các điểm di tích lịch sử vì 

cho rằng khó thuyết minh được hay. Hiện nay du lịch đã được coi là một ngành 

kinh tế mang tính xã hội sâu sắc. Làm du lịch là thực hiện đồng thời hai chức 

năng. Đó là chức năng kinh tế và chức năng xã hội. 

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. 

Bên cạnh những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cơ quan các cấp từ trung 

ương tới địa phương đã xây dựng và thực thi nhiều chủ trương, chính sách và cũng 

đã ban hành nhiều dự án phục vụ cho công tác tôn tạo, phục dựng. Tuy nhiên, 

ngoài những nỗ lực đó, nay còn nhiều di tích lịch sử vẫn chưa tôn tạo được hết, 

hoặc nếu đã được tôn tạo nhưng lại thiếu hiệu quả. Cụ thể như: 

Thành nhà Hồ bị Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tôn tạo "không đúng cách" và 

vá víu. Chùa Phật Tích tại Bắc Ninh, di tích lịch sử thời nhà Lý, bị phá bỏ tan 

hoang "để xây dựng mới". 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_nh%C3%A0_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Ph%E1%BA%ADt_T%C3%ADch
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Theo ý kiến của các chuyên gia Đức thuộc tổ chức Dự án bảo tồn, trùng tu 

và đào tạo Đức (GCREP): "Ở Việt Nam, với những di tích bị hư hại nhiều, người 

ta thường bỏ đi và xây lại mới. Còn theo kinh nghiệm của chúng tôi, không phải 

cái gì cũng cần tu tạo lại 100%, có những thứ không tu tạo được thì giữ nguyên". 

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 mai một trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch 

sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đó. 

Như vậy, việc tôn tạo, phục dựng lại các di tích lịch sử luôn luôn là một vấn 

đề được đặt ra cần phải được coi trọng và xem là một nhiệm vụ thường xuyên liên 

tục nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của những di tích lịch sử vào 

giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển du lịch 

của địa phương, quốc gia. 

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

1.3.1. Giới thiệu 

Dựa trên cơ sở những trình bày khái quát về những vấn đề liên quan tới bảo 

tồn, tôn tạo, phục dựng và mục tiêu phát huy giá trị lịch sử cách mạng vào giáo 

dục truyền thống cách mạng của các thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển du lịch quốc 

gia cũng như địa phương. 

Chương này, báo cáo sẽ tập trung trình bày về những công nghệ thực tại 

ảo, công nghệ mô phỏng phổ biến hiện nay sẽ được sử dụng vào trong mô hình 

hóa, tạo mô hình, tạo các vật liệu hay chất liệu, cũng như mô phỏng những chuyển 

động và điều khiển lập trình tương tác cho các nhân vật, đối tượng chuyển động 

trong hệ thống thực tại ảo, mô phỏng các di tích lịch sử nói chung và di tích lịch 

sử Đồi A1 nói riêng. 

1.3.2. Khái niệm Thực tại ảo, mô phỏng 

Thực tại ảo: 

Có nhiều khái niệm khác nhau về thực tại ảo, song một cách chung nhất có 

thể định nghĩa như sau: 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. Đồng thời, thực tại ảo cho 

phép người dùng thông qua các thiết bị ngoại vi và bộ chuyển đổi tương tác với 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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những sự vật, hành động của thế giới ảo giống như tương tác với các sự kiện, hành 

động của thế giới thực [46,47,48,49].  

Người sử dụng có thể dịch chuyển một vật trong thế giới ảo, hoặc có thể 

cảm nhận được một vật khi chạm vào vật đó. Trong đó thiết bị ngoại vi sẽ làm 

nhiệm vụ chuyển những hoạt động của người sử dụng vào bộ chuyển đổi, sau đó 

bộ chuyển đổi sẽ chuyển những tín hiệu này thành các tương tác vào môi trường 

ảo, đồng thời môi trường cũng chuyển những tác dụng của nó đến bộ chuyển đổi 

và bộ chuyển đổi chuyển đến các thiết bị ngoại vi, sau đó các thiết bị ngoại vi sẽ 

tác động đến người sử dụng.  

Các thiết bị ngoại vi sử dụng trong lĩnh vực thực tại ảo ngày càng hiện đại 

và đa dạng. Một trong những thiết bị phải kể đến là hệ thống HMD (Head-

Mounted Display). Hệ thống này gồm có hai màn hình gắn trực tiếp vào hai mắt, 

cho phép bạn nhìn, cảm nhận thế giới ảo như là không gian trong thế giới thực và 

một thiết bị rất nhạy nhằm xác định vị trí góc quay của HMD. Từ đó, hệ thống sẽ 

tính toán góc nhìn và vị trí của bạn trong thế giới ảo.  

Ngoài ra, còn có một hệ thống tương tự như HMD là BOOM (Binocular 

Omni-Orientation Monitor), song chúng có một vài điểm khác, ví dụ như BOOM 

không dùng mũ gắn trên đầu mà dùng một cái cần gắn màn hình vào một đầu có 

tay cầm ở màn hình. Khi bạn nhìn vào màn hình dịch chuyển nó, lập tức thiết bị 

nhạy cũng dịch chuyển và theo đó góc nhìn, vị trí nhìn của bạn cũng thay đổi. 

    

a) Hệ thống HMD                 b) Hệ thống BOOM   

Hình 1.1. Hệ thống thiết bị 

Ngày nay, các thiết bị trên đã và đang được phát triển hoàn thiện hơn, công 

nghệ mới ngày càng đưa ra nhiều thiết bị hiện đại hơn cho phép con người tiến 

gần tới thực tại ảo hơn, như: găng tay dữ liệu, áo dữ liệu và các thiết bị đầu vào 

ba chiều như máy quét 3 chiều, máy quay 3 chiều,… 
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Thực tại ảo là một môi trường 3D và sử dụng một lượng lớn các thông tin 

đồ hoạ và các thông tin này luôn luôn biến đổi. Do đó, trong các ứng dụng thực 

tế không thể dùng các phương pháp thông thường để truy cập bộ nhớ đồ họa, mà 

phải dùng phương pháp truy cập trực tiếp bộ nhớ và sử dụng bộ tăng tốc đồ hoạ. 

Vì vậy, người ta cần phần mềm để truy cập trực tiếp bộ nhớ và điều khiển tăng 

tốc đồ hoạ. Hiện nay, một số chuẩn phần mềm được sử dụng phổ biến như 

DirectX, OpenGL, MiniGL,...  

Khái niệm mô phỏng: 

Mô phỏng được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và chi phí khi tạo một hệ thống 

mới hoặc thay đổi hệ thống đang có. Hơn thế nữa, còn nhiều hệ thống chỉ mới tồn 

tại trên lý thuyết, chưa hề được triển khai trong thế giới thực do thiếu các điều 

kiện cần thiết hoặc kinh phí quá lớn. Việc mô phỏng các hệ thống đó sẽ giúp cho 

các nhà khoa học hiểu rõ hơn bản chất của hệ thống trước khi đem vào áp dụng. 

Cuộc sống càng hiện đại thì những yêu cầu về độ chính xác trong việc mô phỏng 

càng khắt khe hơn. Vì vậy, những kĩ thuật mới trong mô phỏng trên máy tính trở 

nên quan trọng và cần phải nghiên cứu để hiểu rõ nó. 

Mô phỏng tên tiếng Anh cơ bản là simulation, 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. 

Mô phỏng là phỏng theo một hoạt động của một tiến trình thế giới thực hay 

một hệ thống trong suốt thời gian nó tồn tại. Mô phỏng được dùng để mô tả và 

phân tích các hoạt động của một hệ thống, với mục tiêu là thể hiện giống nhất 

những gì đang xảy trong thế giới thực. Mô phỏng trên máy tính là mô phỏng mà 

trong đó các mô hình được tạo ra thông qua việc lập trình.  

Như vậy, mô phỏng thực chất chính là sự bắt chiếc một quá trình hay một 

hệ thống thực tế theo thời gian.  

Việc mô phỏng trên máy tính bao gồm thiết kế một mô hình vật lý của hệ 

thống, thực thi mô hình đó trên một máy tính và phân tích kết quả đầu ra. Từ đó, 

người ta phân mô phỏng thành ba lĩnh vực nhỏ: thiết kế mô hình, thực thi mô hình 

và phân tích mô hình. 
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Mô hình được định nghĩa là biểu diễn của một hệ thống thực. Một mô hình 

không nên quá phức tạp, mà chỉ cần đủ để trả lời những câu hỏi mà người ta đặt 

ra khi nghiên cứu. Bởi vì một hệ thống thực luôn có rất nhiều ràng buộc và ảnh 

hưởng qua lại với những hệ thống khác, việc mô phỏng toàn bộ tất cả các mối 

quan hệ này là hết sức khó khăn mà nhiều khi không giúp ích gì cho việc nghiên 

cứu hệ thống. 

 

Hình 1.2. Minh họa mô phỏng 

 

Ưu điểm và nhược điểm của mô phỏng: Sự cạnh tranh trong công nghệ 

máy tính làm cho các hãng sản xuất phần cứng liên tục tạo ra các sản phẩm tốt 

hơn. Gần như các công ty đưa ra các sản phẩm mới với nhiều tính năng, bộ nhớ, 

khả năng đồ họa và sức mạnh vi xử lý lớn hơn chỉ trong thời gian ngắn. Điều này 

tạo hiệu ứng thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan khác, đặc biệt là kỹ 

nghệ mô phỏng bằng phần mềm. Sự phát triển của phần cứng tỉ lệ thuận với sự 

phát triển của phần mềm. 

Số lượng ngành nghề sử dụng mô phỏng như một công cụ hỗ trợ cho công 

việc đang tăng lên một cách nhanh chóng. Các nhà quản lý đã nhận ra rất nhiều 

ưu điểm của công nghệ mô phỏng trong việc tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu 

quả sản xuất. 

Sử dụng mô phỏng mang lại rất nhiều ưu điểm trong việc đưa ra các quyết 

định về phương hướng sản xuất và phát triển. Trong đó, nổi bật nhất là những ưu 

điểm sau: 

Cho phép thử nghiệm mà không phá vỡ hệ thống hiện tại: Với một hệ 

thống đang tồn tại, một ý tưởng mới đang có ý định áp dụng vào có thể rất khó, 

chi phí bỏ ra nhiều và thậm chí bất khả thi. Mô phỏng cho phép tạo ra một mô 

hình và so sánh để đảm bảo rằng mô hình đó phản ánh đúng đắn hệ thống hiện tại. 
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Bất cứ một thay đổi nào muốn áp dụng vào hệ thống thực tế có thể được tiến hành 

trên mô hình đó và kiểm tra tất cả các ảnh hưởng lên mô hình. Sau quá trình đánh 

giá đó những thay đổi mới được áp dụng vào thực tế khi đã đảm bảo rằng sẽ không 

có một sai sót nào đó xảy ra có thể phá vỡ hệ thống sẵn có. 

Kiểm tra các lý thuyết trước khi cài đặt: Mô phỏng trên trên máy tính 

cho phép các lý thuyết được kiểm tra trước khi cài đặt, xây dựng một hệ thống 

mới. Phép kiểm tra này sẽ cho phép nhận ra được những kẽ hở trong thiết kế 

không được dự đoán trước. Từ kết quả kiểm tra này, người thiết kế có thể khắc 

phục và cải tiến hệ thống trước khi nó được cài đặt. Cũng với những sai lầm này, 

nếu chỉ được phát hiện sau khi đã thiết lập xong hệ thống thì chi phí khắc phục sẽ 

tăng lên rất cao, thậm chí là không thể sử dụng được. 

Nhận biết các vấn đề không được dự đoán trước: Khi một hệ thống được 

mô phỏng trước khi cài đặt và làm việc theo đúng như tính toán thì mô hình thường 

được cải tiến để có thể mô phỏng chi tiết hơn lúc ban đầu. Việc này có thể làm 

cho các vấn đề trong thiết kế bị bộc lộ ra. Khi lỗi thiết kế được sửa thì chi phí cho 

việc sửa chữa hệ thống thực sau này sẽ được giảm thiểu. Thêm vào đó, các tính 

năng của hệ thống cũng có thể được cải tiến. 

Tìm hiểu hệ thống: Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của tiến 

trình mô phỏng là giúp chúng ta nghiên cứu hệ thống để rút ra những hiểu biết về 

hệ thống đó. Tại thời điểm một dự án mô phỏng mới được bắt đầu, đặc biệt là một 

dự án mô hình hóa một hệ thống phức tạp thì các kiến thức về hệ thống thường 

phân tán vì mỗi chuyên gia đều có những kiến thức riêng trong lĩnh vực của mình. 

Để phát triển mô hình của hệ thống thì các mảnh kiến thức rời rạc đó phải được 

thu thập lại để tạo thành một bức tranh tổng thể về hệ thống. Quá trình tìm hiểu 

hệ thống thông qua mô hình, ngoài những kiến thức tổng hợp từ người khác, ta có 

thể tìm hiểu sâu thêm về những hoạt động cũng như những tương tác của hệ thống 

với môi trường bên ngoài. 

Nâng cao tốc độ phân tích: Sau khi phát triển một mô hình, chúng ta có 

thể chạy hệ thống mô phỏng ở tốc độ lớn hơn nhiều so với thế giới thực, do đó 

tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một sự kiện có thể mất hàng năm trong thế giới thực 

có thể chỉ xảy ra vài phút trong mô hình. Việc đưa ra kết quả rất nhanh sẽ đẩy 

nhanh quá trình phân tích rất nhiều. 
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Phát triển các khái niệm của hệ thống: Nhằm tạo ra một mô hình có thể 

làm việc của một hệ thống thì mọi mặt của hệ thống đó cần phải được tìm hiểu. 

Nếu một định nghĩa thiếu sót hay thậm chí là sai trong hệ thống thì mô hình sẽ 

không hoạt động chính xác và mô hình đó không thể dùng làm công cụ phân tích 

hệ thống. Vì thế, việc phát triển mô hình đồng nghĩa với việc các nhà phân tích 

phải đưa ra đầy đủ các định nghĩa, tham số cho các hoạt động của nó. Nếu một số 

định nghĩa không được xác định rõ ràng, độ an toàn của mô hình sẽ trở thành một 

vấn đề lớn. 

Thúc đẩy sáng tạo: Có một mô hình sẽ giúp nâng cao tính sáng tạo của 

thiết kế. Ví dụ, một kĩ sư có thể đưa ra hai giải pháp cho một vấn đề xảy ra. Một 

đảm bảo cho sự hoạt động của hệ thống nhưng lại đắt. Giải pháp còn lại sử dụng 

phương pháp mới rẻ hơn nhưng lại tồn tại rủi ro. Thường thì người ta lựa chọn 

giải pháp an toàn hơn mà không dám lựa chọn cách làm mới. Điều này làm giảm 

tính sáng tạo trong công việc. Nhưng nếu có một mô hình mô phỏng thì giải pháp 

mới có thể được sử dụng để so sánh. Nếu như hệ thống vẫn hoạt động tốt và thực 

sự giảm chi phí thì người kĩ sư sẽ yên tâm lựa chọn phương pháp mới. Ngoài ra, 

các ý tưởng mới cũng có thể được đưa lên mô hình để kiểm tra mà không sợ gặp 

rủi ro.  

Tựu trung lại, các ưu điểm của mô phỏng đều có điểm chung là giảm rủi ro 

và tiếp kiệm chi phí.  

Nhược điểm: 

Tuy vậy, mô phỏng không phải là một phương pháp hoàn hảo đến mức có 

thể sử dụng trong mọi trường hợp. Cụ thể còn tồn tại những nhược điểm như sau: 

Khó khăn khi mô phỏng: Việc tạo ra một hệ thống mô phỏng giống với 

thực tế đòi hỏi người làm chương trình mô phỏng phải hiểu rõ cấu trúc, phương 

thức hoạt động, vận hành của hệ thống đó trên thực tế. Chỉ một yếu tố không được 

tính đến có thể dẫn tới sự đổ vỡ của chương trình mô phỏng. 

Kết quả đưa ra mang tính tương đối: Nhược điểm này xuất phát từ chính 

khó khăn đầu tiên khi tiến hành mô phỏng. Một hệ thống có thể là rất phức tạp, 

để hiểu rõ toàn bộ những hệ thống đó là điều khó có thể khẳng định 100%. Bên 

cạnh đó có nhiều đối tượng mà con người không thể hiểu biết hoàn toàn hoặc chưa 

được biết đến (một ví dụ điển hình là mô phỏng hố đen). Để khẳng định kết quả 



23 

 

đưa ra là chính xác tuyệt đối, đơn giải là tiến hành thực nghiệm chứ không phải 

mô phỏng, nhưng lúc đó chi phí sẽ là rất lớn. 

Khó để xác thực: Quá trình xác thực là nhằm đảm bảo mô hình được xây 

dựng phản ánh chính xác hoạt động của hệ thống. Nếu như hệ thống chưa có thực 

thì việc kiểm tra này không thể thực hiện được. Thậm chí với một hệ thống đã có 

thì việc xác định này cũng rất khó khăn, vì thường thì một hệ thống có nhiều hoạt 

động và quan hệ phức tạp. 

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. Cho đến nay, nhìn chung có 2 xu hướng để thực hiện mô phỏng hình 

3D: 

 Cách thứ nhất: thể hiện các mô hình 3D nhờ các ngôn ngữ lập trình truyền 

thống như C#, Cách này không đòi hỏi sự chạy đua về công nghệ cũng như 

cấu hình mạnh của phần cứng, hơn nữa nó có thể thực hiện các mô phỏng 

phức tạp đòi hỏi sự chính xác cao.Tuy nhiên nó không được nhiều người sử 

dụng vì đó không phải là công việc đơn giản, nó đòi hỏi trình độ lập trình 

cao, các thuật toán phức tạp, mất nhiều thời gian và nhất là rất khó trong việc 

tạo ra những cảnh rộng lớn. Mặc dù ít được ưa thích nhưng đôi khi nó lại là 

lựa chọn duy nhất cho những ai muốn mô phỏng chính xác các hiện tượng 

thiên nhiên đúng với bản chất của nó. Tuy nhiên nó chỉ phù hợp với những 

mô phỏng có quy mô nhỏ, phù hợp với việc học tập. 

 Cách thứ hai: sử dụng các công cụ mô phỏng đã được xây dựng sẵn. Cách 

này không đòi hỏi trình độ lập trình cao, không tốn nhiều thời gian thực hiện, 

nó phù hợp với các mô phỏng có tính chất mô hình không yêu cầu độ chính 

xác cao. Một nhược điểm là nó yêu cầu cấu hình hệ thống mạnh để cài đặt 

và chạy chương trình, nhất là khi kết xuất. Tuy nhiên, hiện nay cách này đang 

rất phổ biến, rất được ưa chuộng, nhất là trong các công việc làm Game 3D, 

Web3D, Phim 3D.v.v... Một số bộ công cụ mô phỏng thông dụng là: 

3DsMax, Maya, Autocad, Painter3D, VirtualML, Softimage, Renderman, 

Houdili, Lightware, Flash.v.v... 
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 Trạng thái đối tượng mô phỏng có 2 dạng chính: mô phỏng tĩnh và mô  

phỏng động. 

 Mô phỏng tĩnh: Là dạng mô phỏng chỉ thể hiện được mô hình tĩnh, trong kết 

quả mô phỏng không có sự chuyển động, không có sự biến đổi. Đây là dạng 

mô phỏng thường chỉ áp dụng cho các vật tĩnh. Đây là dạng mô phỏng đơn 

giản nhất. 

 Mô phỏng động: mô phỏng động được tách thành 2 loại, đó là mô phỏng 

động theo thời gian thực và mô phỏng động không theo thời gian thực: 

- Mô phỏng động theo thời gian thực: là dạng mô phỏng đối tượng có sự 

chuyển động hoặc có tính chất thay đổi theo thời gian, không gian, và khi có tương 

tác thì hệ phải đáp ứng sự kiện đó trong một khoảng thời gian nhất định (quá thời 

gian đó thì kết quả không còn có ý nghĩa). Đây là dạng mô phỏng phức tạp nhất, 

khó khăn nhất. Nhưng đó lại là một đặc tính của Virtual Reality.  

- Mô phỏng động không theo thời gian thực: Đây là dạng mô phỏng không 

quan tâm tới thời gian đáp ứng của yêu cầu. Nó phù hợp cho xây dựng các hệ mô 

phỏng không có sự tương tác nhiều, không cần đáp ứng thời gian.          

  Để thực hiện mô phỏng sự vật ta lại có 2 phương pháp chính: Phương pháp 

giả mô phỏng và phương pháp mô phỏng thật. 

 Phương pháp giả mô phỏng là ta dùng các kỹ thuật xử lý ảnh để tạo ra những 

đối tượng và những hiệu ứng giả đánh lừa mắt nhìn của con người. Ví dụ, 

như biến đổi ảnh không gian 2D thành hình ảnh của vật như trong không 

gian 3D, hay các phương pháp Texture. 

 Phương pháp mô phỏng thật là dùng các kỹ thuật tạo đối tượng và hiệu ứng 

dựa trên cơ sở khoa học là các thuật toán biểu diễn tính chất vật lý của đối 

tượng và các hàm biến đổi để thể hiện đối tượng một cách chính xác. 

Mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm riêng, vì thế tuỳ vào 

mức độ quan trọng của đối tượng trong hệ mà ta có thể chọn phương pháp phù 

hợp để xây dựng.  

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

Công nghệ phần mềm 3Ds Max: 

3Ds Max (Autodesk 3Ds Max) là phần mềm diễn họa vật thể 3 chiều, hỗ 

trợ đồ họa mạnh mẽ - được tích hợp tính năng 3D, cho phép người dùng tạo ra 
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một sản phẩm 3D hoàn chỉnh: phối cảnh phòng khách sạn, làm phim hoạt hình 

3D… Với phần mềm này, các hình dạng khác nhau như: hình nón, ấm trà, hình 

khối, kim tự tháp được dùng là “hình nền” cơ sở để người dùng phát triển mô 

hình. 

3DS Max là một ứng dụng mạnh, tích hợp các mô hình 3 chiều, hoạt cảnh, 

và tạo cảnh 3D (rendering). Môi trường dễ học của nó cho phép các nghệ sĩ nhanh 

chóng tạo dựng một cách nhanh chóng các sản phẩm. 3DS Max thường được sử 

dụng để tạo phim và các đoạn video nghệ thuật, phát triển game, thiết kế sản phẩm 

đa phương tiện multimedia….. 3DS Max là đang dẫn đầu các phần mềm trong 

lĩnh vực thiết kế trực quan, phát triển game, thiết kế các hiệu ứng ảo và đào tạo. 

Khóa học hướng dẫn các bạn từ làm chủ giao diện, thao tác điều khiển sau 

đó tiến tới làm việc với qui trình chuẩn của một sản phẩm 3D tĩnh là : Modelling 

(dựng hình) – Mapping&Shading (Gán vật liệu) – Lighting (thiết lập ánh sáng) – 

Rendering (kết xuất ảnh). 

 

Hình 1.3. Giao diện phần mềm 3Ds Max 

5 Tính năng nổi bật của phần mềm 3Ds Max: 

- Vẽ mô hình 3D 

Phần mềm này sở hữu bộ công cụ tạo lập mô hình rất phong phú, hỗ trợ 

người dùng: 
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 Vẽ hơn 100 mô hình đa giác, thiết kế 3D dạng tự do theo các công cụ 

mô hình hóa Graphite. 

 Tạo đối tượng tham số hiệu quả tương ứng với các đa giác, rãnh – các 

tính năng mô hình dựa trên hình NURBS. 

 Kiểm soát được số lượng các mặt/ điểm của đối tượng với công nghệ 

ProOptimier 

- Shading & Texturing 

 Cho phép làm việc trong phạm vi lớn, có nhiều tùy chọn cho việc phân 

lớp. 

 Thực hiện các hoạt động trực quan: lập bản đồ kết cấu, rãnh bản đồ, làm 

mờ, giãn UV… 

 Thiết kế - chỉnh sửa hệ thống các cấp bậc phức tạp với trình biên tập 

slate. 

 Sử dụng công vụ Canvas Viewport trực quan – hỗ trợ sơn nhiều lớp trên 

các đối tượng 3D. 

 Được tích hợp với 1.200 mẫu vật liệu 

 

- Animation 

 Tạo các hành vi, hoạt động hoạt hình bằng ứng dụng Character 

Animation Toolkit 

 Chỉnh sửa cơ bắp, da – đạt độ chính xác cao, mượt mà hơn. 

 Lắp ráp cơ và các phần phức tạp vào bộ xương bằng 3Ds Max bones 

 Đơn giản hóa giao diện hoạt hình 3D, thân thiện với người dùng. 

- Dynamics, Effects & Simulation 

 Thiết kế các hiệu ứng: lửa, nước, tuyết, phun… và kiểm soát hoạt động 

của chúng. 

 Tạo tóc, lông thú và các hiệu ứng tương tự - kiểm soát chính xác tính 

chất, hình ảnh động của nhân vật. 

 Sử dụng công cụ mô phỏng vải để “mặc” quần áo cho nhân vật 3D 

 Phần mềm 3Ds Max giúp sử dụng các hiệu ứng một cách linh hoạt, hiệu 

quả. 
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- Rendering 

 Với khả năng dựng hình 3D mạnh mẽ, phần mềm cho xuất file với chất 

lượng hình ảnh đẹp. 

 Trong lĩnh vực thiết kế đồ họa 3D (làm phim hoạt động, kiến trúc, nội 

thất) – phần mềm 3Ds Max được sử dụng rất phổ biến và là công cụ để 

thiết kế mô hình, hoạt hình và trình diễn mô hình 3D. Nếu xác định sau 

này trở thành một ứng viên tìm việc thiết kế đồ họa trong lĩnh vực thiết 

kế 3D, bạn cần phải tìm hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm 3Ds 

Max. 

Công nghệ phần mềm ZBrush: 

Zbrush là gì? Zbrush là một phần mềm điêu khắc kỹ thuật số (digital 

sculpting) được hãng Pixologic xây dựng và phát triển, cho phép chúng ta có thể 

dựng hình với độ chi tiết cực cao như lỗ chân lông, vân gỗ, vân da, các chi tiết 

máy… 

Với những bản zbrush gần đây, chúng ta hoàn toàn có thể tạo basemesh, 

dựng các mô hình kiểu tạo dáng công nghiệp (hard surface) bằng công 

cụ ZSphere hoặc công cụ ZModeler mà không cần dùng đến sự hỗ trợ của các 

phần mềm như Maya/ 3Ds Max. 

 ZBrush là phần mềm vẽ và điêu khắc 3D chuyên nghiệp với nhiều tính 

năng mạnh mẽ và quy trình hoạt động trực quan. Tích hợp với giao diện 

hiện đai, ZBrush cung cấp cho người dùng những công cụ cải tiến nhất để 

xử lý đồ họa 2D, 3D trên máy tính. 

 

Hình 1.4. Giao diện trực quan, đa năng của phần mềm ZBrush 

https://tuyencongnhan.vn/tim-viec/thiet-ke
https://pixologic.com/
https://download.com.vn/zbrush/download
https://download.com.vn/do-hoa-3d
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 Với rất nhiều tính năng trực quan và dễ sử dụng, ZBrush mang đến cho 

người dùng trải nghiệm chân thực về phần mềm thiết kế đồ họa 3D. Nhờ 

khả năng điêu khắc lên tới 1 tỷ đa giác, ZBrush cho phép bạn sáng tạo 

không giới hạn tùy theo trí tưởng tượng phong phú của mình. 

 Được thiết kế với nguyên tắc hình tròn, thực đơn trong Z Brush phối hợp 

cùng nhau theo phương pháp phi tuyến tính và không áp đặt người dùng 

theo bất cứ phương pháp nào. Các tiện ích này cho phép tương tác với các 

mô hình 3D, hình ảnh 2D và 2.5D Pixol bằng phương pháp mới, độc nhất. 

 

Hình 1.5. ZBrush cung cấp nhiều công cụ thiết kế 3D 

 Phiên bản mới nhất mang tên ZBrush 2019. Phần mềm ZBrush có đầy đủ 

các công cụ cần thiết để phác thảo 2D hoặc 3D. Bạn có thể tạo mô hình 

chân thực trực tiếp từ ZBrush với các hiệu ứng ánh sáng, bố cục xung 

quanh. Với rất nhiều tùy chọn xuất, bạn có thể in mô hình 3D hoặc sử dụng 

trong nhiều ứng dụng khác như làm phim hoạt hình, phim 3D… 

 Nhờ công nghệ hiện đại, ZBrush cho phép điêu khắc và vẽ với hàng triệu 

đa giác trên máy tính thông thường mà không cần phải lo lắng về việc nâng 

cấp card đồ họa. Đó là lý do vì sao ZBrush được lựa chọn và tin dùng bởi 

rất nhiều các nhà làm phim, sản xuất game trên toàn thế giới. 

 ZBrush đã tạo nên tiếng vang lớn trong ngành đồ họa 3D từ nhiều năm 

trước. Điển hình là ZBrush đã góp mặt trong quy trình VFX cho bộ phim 

The Lord of the Rings - Chúa tể những chiếc nhẫn. 

https://download.com.vn/phan-mem-lam-video
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Hình 1.6. Bảng công cụ ZModeler trong zbrush 

 Với những công cụ cực khủng của ZModeler, Zbrush có thể dựng được cả 

môi trường, chi tiết máy, robo… một cách dễ dàng. Sau khi hoàn thiện quá 

trình dựng hình chúng ta có thể đi lại lưới (retopo) bằng công 

cụ Topology trong Zbrush (hoặc sử dụng phần mềm trung gian như 

Topogun) nhằm giảm dung lượng cho model, chuyển model về dạng 

lowpoly để phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau, qua đó dễ dàng 

chuyển sang các phần mềm 3D khác để hoàn thiện các công đoạn về sau 

như làm texture, animation… 

 Ngoài ra zbrush cũng hỗ trợ render (làm vật liệu cho model), lighting, hoặc 

làm những đoạn animation ngắn 

 Với yêu cầu chất lượng đồ họa ngày càng cao và chi tiết thì ZB là phần 

mềm không thể thiếu được trong các dự án game, film, quảng cáo lớn và 

nhỏ trên thế giới, ngoài ra nó còn ứng dụng tới thực tiễn cho kiến trúc và 

đặc biệt là ngành công nghiệp in ấn 3D, CNC… 

Công nghệ tạo vật liệu Subtance Painter: 

Giới thiệu Substance Painter 2019: 

Substance Painter 2019 là một ứng dụng cực kỳ hữu ích, được sử dụng để 

tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bề mặt trên các mô hình 3D trong khả năng tập 

trung thời gian đặc biệt hạn chế, giúp bạn có những bức tranh 3D hoàn hảo. Ứng 

dụng này cung cấp cho bạn cơ hội hợp lý hóa công việc của bạn giống như cài đặt 

tài liệu hướng dẫn đặt trước. Nó thúc đẩy việc vẽ các mục tiêu cao, lập bản đồ các 
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cuộc đình công và thay đổi các phần riêng lẻ của một mô hình. Với quy trình sơn 

dựa trên lớp, quy trình làm việc được nâng cấp đáng kinh ngạc. 

 

Hình 1.7. Giao diện phần mềm Substance Painter 

Substance Painter 2019 có một chức năng đáng kinh ngạc sẽ cho bạn cơ hội 

xếp chồng bản phác thảo của bạn trong khung nhìn vật lý để hiển thị chính xác 

các bề mặt và vật liệu. Bạn cũng có thể cô lập sáng tạo nghệ thuật của mình thành 

các phần đặc biệt khác nhau và hướng dẫn các bề mặt hoặc vật liệu cho 

chúng. Ứng dụng này phù hợp để làm cho các mô hình 3D trở nên lý tưởng mà 

không cần chuẩn bị bằng cách bắt đầu hoàn thiện trong một khả năng hạn chế để 

tập trung thời gian. Nó cho phép bạn sử dụng trình đổ bóng định dạng hoặc nhập 

các cài đặt trước của riêng bạn và sau đó thực hiện các kênh tùy chỉnh để vẽ. Nó 

cũng thúc đẩy bức tranh phân tử cung cấp cho bạn một cơ hội để áp dụng sự tinh 

tế tự nhiên cho mô hình của bạn. Bạn có thể bao gồm bụi theo sau, vỡ kính, tóc 

trên mặt và tác động của mưa đối với người mẫu. 

Tính năng chính của Substance Painter 2019: 

 Ứng dụng tuyệt vời cho việc vẽ tranh 3D. 

 Một ứng dụng tiện lợi được sử dụng để tạo các mô tả bề mặt trên các mô 

hình 3D trong khả năng tập trung thời gian cực kỳ hạn chế. 

 Cung cấp cho bạn một cơ hội để hợp lý hóa công việc của bạn giống như 

hướng dẫn cài đặt vật liệu đặt trước. 

 Hỗ trợ vẽ mục tiêu cao, vẽ cọ vẽ bản đồ và thay đổi các phần riêng lẻ của 

một mô hình. 

 Quá trình làm việc được cải thiện đến một mức độ phi thường với quy trình 

sơn dựa trên lớp. 
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 Có một khu vực nhìn thấy đột phá sẽ cho bạn cơ hội xếp chồng sáng tạo 

nghệ thuật của bạn trong khung nhìn Vật lý để cùng với sự phê bình chính 

xác đối với các bề mặt và vật liệu. 

 Cũng có thể cô lập tác phẩm nghệ thuật của bạn thành các mảnh đặc biệt 

khác nhau và hướng dẫn các bề mặt hoặc vật liệu cho chúng. 

 Hợp lý để làm cho các mô hình 3D trở nên lý tưởng mà không cần bất kỳ 

sự chuẩn bị nào bằng cách bắt đầu hoàn thiện trong một khả năng hạn chế 

để tập trung thời gian. 

 Cho phép bạn sử dụng trình đổ bóng định dạng hoặc nhập các cài đặt trước 

của riêng bạn và sau đó thực hiện các kênh tùy chỉnh để vẽ. 

 Hỗ trợ vẽ phân tử giúp bạn có cơ hội áp dụng sự tinh tế tự nhiên cho mô 

hình của mình. 

 Có thể bao gồm bụi sau, tách thủy tinh, tóc trên mặt và tác động của mưa 

xuống mô hình. 

Công nghệ tạo các chuyển động mô phỏng Autodesk Maya: 

Autodesk Maya là phần mềm hữu ích, tích hợp triệt để và kết hợp các công 

cụ giả lập, bao gồm: các hiệu ứng chất lỏng, vải, lông thú, tóc…cùng các công cụ 

tiện ích 3D để tạo ra mô hình, kết cấu, hình ảnh chuyển động giúp những nhà 

chuyên thiết kế trong lĩnh vực hoạt hình, phim ảnh, trò chơi giải trí, truyền hình 

từ mô phỏng hình ảnh, nhân vật đến tạo những hiệu ứng sinh động 3D đạt hiệu 

quả cao nhấ theo ý tưởng của nhà sản xuất. Autodesk Maya truyền tải vô số các 

hiệu ứng hình ảnh làm phong phú và khám phá những tiềm năng thiết kế đầy sáng 

tạo. 
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Hình 1.8. Giao diện Autodesk Maya 

Với những đặc điểm nôi bật sau: 

- Nâng cao năng suất làm việc: Hiệu suất xử lý được nâng cao thông qua sự 

kết hợp của hiệu năng và tính chất công việc gồm các menu được bố trí hợp lý, 

các thao tác 3D, hệ thống tương tác chọn lọc màn hình hiển thị, các công cụ quản 

lý và số lượng thao tác "undo" không hạn chế. Chức năng quản lý khung hình và 

dữ liệu nâng cao cung cấp cho người sử dụng sự linh hoạt tùy theo cách họ muốn. 

- Chế độ mô hình hóa 3D và làm mịn toàn diện: Truy cập vào 1 bộ công cụ 

đầy đủ của nhà sản xuất với những công cụ như polygon, NURBS, subdivision 

surface modeling và texturing. Các công cụ thao tác đa chức năng gồm các chức 

năng lựa chọn cao cấp, công cụ chuyển đổi thuộc tính, chế độ tương tác UV và 

unfolding, đồng thời các công cụ tối ưu hóa cũng được thiết kế sắp xếp để phát 

huy hiệu quả công việc một cách tối đa. 

- Chức năng xử lý những hình ảnh hoạt hình mạnh mẽ: Nhân cách hóa 

những nhân vật và những khung cảnh, các yếu tố liên quan bằng khả năng đặc 

trưng và đa dạng, cùng với khả năng xử lý trên diện rộng của bộ tổ hợp các công 

cụ như Keyframe, Nonlinear... bộ công cụ xử lý tính cách nâng cao bao gồm 

animation layers, graph và dope sheet, constraints, expressions, hệ thống xử lý dữ 

liệu Nonlinear animation , hệ thống Full-body inverse kinematics (IK) , Skinning 

functionality và Maya Muscle. 

- Những công cụ tạo hiệu ứng hình ảnh nâng cao: Có thể tạo ra bất kỳ hiệu 

ứng hình ảnh nào mà bạn có thể tưởng tượng ra, từ các hiện tượng thiên nhiên 
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thực tế được cách điệu đến các hình ảnh chỉ có trong thế giới "thần tiên" bằng 

hiệu ứng 2D “painterly”. Phần mềm Maya cung cấp sự tương tác năng động giữa 

những phần cứng và dẻo trên từng bộ phận cơ thể dựa trên quy tắc vật lý thực, 

cùng với các trạng thái sống của nghệ thuật chuyển động, công nghệ ảo hóa của 

Maya bao gồm Maya nCloth, Maya nParticles, Maya Fluid Effects, Maya Fur, 

Maya Hair, và nhiều công nghệ khác nữa. 

- Khả năng render linh hoạt: Với Maya, người sử dụng có thể tự do lựa chọn 

quá trình render cho dự án bất cứ lúc nào. Giao diện sử dụng thống nhất và các 

công việc được sắp xếp truy cập nhanh chóng phù hợp với hệ thống phần cứng và 

các vector renderers, tương tự như công cụ mental ray dành cho Maya và Maya 

network rendering (Satellite). Bên cạnh đó, người sử dụng cũng có thể sử dụng 

công cụ Render Layers và the Render Pass để tạo ra 1 quy trình làm việc hiệu quả 

dựa trên gói phần mềm Autodesk Toxik và các gói khác. 

- Các công cụ mở rộng và tùy chọn của Maya: Có tính tùy chỉnh, mở rộng 

và thao tác đa nhiệm. Việc tích hợp hoàn toàn hệ thống ngôn ngữ nhúng Maya 

Embedded Language (MEL) và ngôn ngữ lập trình Python giúp người sử dụng có 

có quyền truy cập vào mọi góc độ, mọi khía cạnh của phần mềm nên có thể tùy 

chỉnh cửa sổ cũng như giao diện làm việc, tinh chỉnh lại giao diện và các dòng 

lệnh từ trang HTML. Hơn nữa, hệ thống OpenMaya API/SDK hoàn toàn không 

giới hạn sức mạnh của Maya dành cho những người phát triển C++ và Python, 

cung cấp quyền truy cập cấp thấp đến tất cả các khung hình (scene) yêu cầu nhiều 

plugins và một số thể loại khác như nodes, shaders, manipulators, file importers 

và exporters. 

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

 Unity 3D Game Engine: 

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. Đây là công cụ phát triển game được cộng đồng làm game ưa 

thích sử dụng, hiểu đơn giản Unity 3D Game là một công cụ trung gian tương tác 

để thiết kế và phát triển game, gắn kết với nhiều ứng dụng trong cùng 1 hệ thống 

với nhau. Unity 3D Game hỗ trợ tốt cho game online đa nền tảng, có thể hoạt động 

trên nhiều nhóm thiết bị, từ trình duyệt web trên PC cho tới điện thoại hay máy tính 

bảng. 
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Hình 1.9. Giao diện Unity 3D Game Engine 

 Thư viện xử lý đồ họa OpenGL: 

OpenGL là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa nhằm mục đích tạo ra một giao 

diện lập trình ứng dụng đồ họa 3D được phát triển đầu tiên bởi Silicon Graphic, 

Inc. OpenGL đã trở thành một chuẩn công nghiệp và các đặc tính kỹ thuật của 

OpenGL do Uỷ ban kỹ thuật ARB. OpenGL cho phép phát triển các ứng dụng đồ 

họa sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C/C++, Java, Delphi, v.v…, 

tuy nhiên OpenGL cũng có thể được dùng trong ứng dụng đồ họa 2D. Giao diện 

lập trình này chứa khoảng 250 hàm để vẽ các cảnh phức tạp từ những hàm đơn 

giản và được ứng dụng rộng rãi trong các trò chơi điện tử. Ngoài ra còn được dùng 

trong các ứng dụng CAD, thực tại ảo, mô phỏng khoa học, mô phỏng thông tin, 

phát triển trò chơi. OpenGL sử dụng hệ tọa độ theo quy tắc bàn tay phải. 

 Môi trường và ngôn ngữ lập trình: 

- Môi trường: 

Công nghệ thực tại ảo hiện đang rất phát triển trên thế giới. Hiện nay ở Việt 

Nam, công nghệ thực tại ảo đang dần được chú ý bởi những thế mạnh riêng của 

nó. Là một công nghệ số hóa hình ảnh, mô phỏng động, công nghệ thực tại ảo 

đang được ứng dụng trong việc tái hiện lại những hình ảnh các di tích lịch sử đang 

ngày một xuống cấp và mai một. Mục đích của hệ thống là mô phỏng các hiệu 

ứng quan sát và cảm nhận khi thị sát trên một khu vực nhất định. Hệ thống này là 
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sự kết hợp các kỹ thuật mô phỏng sử dụng đồ họa 3D với các thiết bị phần cứng. 

Môi trường hoạt động vẫn gồm hai phần cơ bản là hệ điều hành và thư viện: Hệ 

điều hành Windows với các phiên bản 32 bit được quan tâm. Đây là hệ điều hành 

có khả năng đa luồng hay đa nhiệm xử lý 32 bit, chạy trên môi trường máy PC, 

hệ điều hành này vốn được viết phần lớn bằng ngôn ngữ C#. C# là một trong 

những ngôn ngữ lập trình có khả năng hỗ trợ xử lý thời gian thực. Cung cấp thư 

viện dùng chung API cho phép giao tiếp với hệ thống cũng như tổ chức đồng bộ 

hóa tiến trình, tiểu trình. Windows không hỗ trợ can thiệp trực tiếp vào hệ thống 

hay các thiết bị ngoại vi (nhưng vẫn cho phép), tuy nhiên lại cung cấp một môi 

trường giao tiếp dễ dàng. 

- Ngôn ngữ lập trình: 

Ngôn ngữ lập trình cho hệ thống thời gian thực: Phần lớn các ứng dụng thời 

gian thực không thể viết bằng các ngôn ngữ lập trình thông thường mà cần viết 

chương trình bằng ngôn ngữ hỗ trợ xử lý thời gian thực. Trong đồ án này chọn ngôn 

ngữ lập trình C# chuẩn bởi C# được cung cấp hệ thống các hàm hỗ trợ xử lý thời 

gian thực, hỗ trợ đồng bộ hóa các quá trình, ràng buộc toàn vẹn, đọc quyền truy 

xuất… giúp cho C# có khả năng điều khiển đến từng tiến trình, từng tiểu trình đang 

thực thi. Ưu điểm của phương pháp này không đòi hỏi sự chạy đua về công nghệ 

cũng như cấu hình mạnh của phần cứng, hơn nữa có thể thực hiện các mô phỏng 

phức tạp đòi hỏi sự chính xác cao. Vì vậy, đây là lựa chọn duy nhất cho những ai 

muốn mô phỏng chính xác các hiện tượng thiên nhiên đúng với bản chất của nó. 

Phần cứng đồ hoạ (Graphics Hardware): 

Các thành phần phần cứng của hệ đồ hoạ tương tác: 

- CPU: thực hiện các chương trình ứng dụng.  

- Bộ xử lý hiển thị (Display Processor): thực hiện công việc hiển thị dữ liệu 

đồ hoạ.  

- Bộ nhớ hệ thống (System Memory): chứa các chương trình và dữ liệu đang 

thực hiện.  

- Gói phần mềm đồ hoạ (Graphics Package): cung cấp các hàm đồ hoạ cho 

chương trình ứng dụng. 

- Phần mềm ứng dụng (Application Program): phần mềm đồ hoạ ứng dụng.  

- Bộ đệm ( Frame buffer): có nhiệm vụ chứa các hình ảnh hiển thị.  

- Bộ điều khiển màn hình (Video Controller): điều khiển màn hình, chuyển dữ 

liệu dạng số ở frame buffer thành các điểm sáng trên màn hình. 
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Hình 1.10. Các thành phần cứng của hệ đồ họa tương tác 

Công nghệ kính thực tế ảo: 

Công nghệ thực tế ảo là một trong 10 công nghệ chiến lược của Gartner (tổ 

chức nghiên cứu thị trường toàn cầu), được phát triển dựa trên nền tảng 3D. Kính 

thực tế ảo là ứng dụng từ công nghệ này ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: quân 

sự, y học, du lịch, kiến trúc, điện ảnh, giáo dục… Tuy nhiên, CongngheVR chỉ 

hướng tới mục đích các bạn trẻ quan tâm nhiều nhất đó là GIẢI TRÍ. Nó giúp 

người dùng cảm nhận được những hình ảnh trên điện thoại được mô phỏng như 

thật, ngoài việc xem những hình ảnh đa chiều, người dùng thậm chí còn có thể 

tương tác với các hình ảnh đó, hoặc trực tiếp hóa thân thành một nhân vật trong 

“thế giới ảo” đó. 

 

Hình 1.11. Kính thực tế ảo 

 

 

https://congnghevr.info/
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Những yếu tố quyết định loại kính thực tế ảo tốt: 

Hiện nay, kính thực tế ảo được ứng dụng nhiều nhất trong công nghệ giải 

trí. Một chiếc kính thực tế ảo tốt phải mang đến cho người dùng cảm giác chân 

thật nhất về hình ảnh, chủ yếu dựa vào các yếu tố sau: 

 

Hình 1.12. Một loại kính thực tế ảo 

1. Thấu kính: 

Nếu chiếc kính thực tế ảo sử dụng thấu kính quang học bình thường, hình 

ảnh sẽ bị méo. Kính thực ảo tốt phải sử dụng thấu kính phi cầu (Aspheric Lens), 

mang đến chất lượng quang học ưu việt và gửi hình ảnh chân thật đến người sử 

dụng. 

 

Hình 1.13. Thấu kính 

2. Điều chỉnh linh hoạt khoảng cách giữa hai thấu kính, giữa màn hình 

với mắt: 

Khoảng cách giữa hai mắt của mỗi người là khác nhau, vì thế bạn cần mua 

kính có thể thay đổi được khoảng cách giữa hai mắt. Đồng thời khoảng cách giữa 

https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-cho-dien-thoai/
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mắt và thấu kính phải điều chỉnh được để phù hợp với các tật khúc xạ của mắt 

người dùng (nếu có). 

Ngoài ra còn cần để ý đến độ bám bụi của thấu kính, độ phóng đại của thấu 

kính, dây đeo kính, khả năng tháo lấp dễ dàng của kính, và độ nặng của kính. 

 

Hình 1.14. Minh họa sử dụng thấu kính 

Kính thực tế ảo đã mở ra một thị trường tiềm năng thu hút rất nhiều nhà 

giải trí. Sản phẩm được sản xuất nhắm vào nhiều phân khúc thị trường, với nhiều 

giá thành và chất lượng khác nhau đã tối ưu hóa lựa chọn của người tiêu dùng. 

Một số sản phẩm kính thực tế ảo đã có mặt ở Việt Nam cho đến nay: kính thực tế 

ảo 3D VR Box, kính thực tế ảo VR Box version 2, kính VR Shinecon, kính thực 

tế ảo VR Shinecon 2, kính thực tế ảo Horus Lite,… 

Một chiếc kính thực tế ảo có kết cấu rất đơn giản, nhưng nghiên cứu kỹ 

càng sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm tốt và an toàn hơn. 

Công nghệ găng tay thực tế ảo: 

Công nghệ thực tế ảo xuất hiện mở ra một hướng đi mới cho cuộc sống của 

con người khi mà chúng ta có thể nhập vai vào một thế giới chỉ có trong tưởng 

tượng. Nếu như kính thực tế ảo giúp bạn có thể quan sát, nhập vai vào không gian 

đa chiều thì găng tay thực tế ảo cho phép bạn sờ và cảm nhận được những vật 

dụng được tạo ra trong không gian ảo. Hiện nay, trên thị trường đáng có nhiều 

hơn những nhà sản xuất công nghệ đang đầu tư phát triển găng tay thực tế ảo.  

Găng tay thực tế ảo là gì? 

Công nghệ thực tế ảo VR là một hệ thống mô phỏng trong đó hình ảnh trên 

màn hình máy tính được sử dụng để tạo ra một thế giới giống như thật. Không chỉ 

có vậy, thế giới nhân tạo được tạo ra này có thể phản ứng và thay đổi theo ý muốn 

của người dùng. Để có thể trải nghiệm được nhiều hơn về công nghệ thực tế ảo, 

https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-vr-box/
https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-vr-box/
https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-vr-box-phien-ban-2/
https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-vr-shinecon/
https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-vr-shinecon-2016-phien-ban-2/
https://congnghevr.info/kinh-thuc-te-ao-vr-shinecon-2016-phien-ban-2/
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người dùng cũng có thể sử dụng thêm các thiết bị phụ trợ như kính thực tế ảo, 

găng tay thực tế ảo,.. 

 

Hình 1.15. Găng tay thực tế ảo VR 

Kính thực tế ảo là một thuật ngữ được khá nhiều người dùng biết đến và 

đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Còn đối với găng tay thực tế ảo thì lại 

khác, đây là một thiết bị mới xuất hiện trong thời gian trở lại đây. Thiết bị này cho 

phép người dùng có thể cảm nhận được sự vật như mưa, lửa hay thậm chí một cái 

gì đó nhẹ nhàng như cánh bướm. Khi kết hợp với kính, găng tay thực tế ảo sẽ 

mang đến cho bạn những trải nghiệm mới mẻ, sống động và chân thực nhất. 

Với một số loại găng tay thực tế ảo bạn còn có thể cảm nhận được hình 

dạng hoặc trọng lượng của đối tượng ảo, cảm nhận được tất cả các tính năng vật 

lý của nớ và thậm chí là phá vỡ nó. Găng tay thực tế ảo cũng được trang bị thêm 

giải pháp theo dõi chuyển động giúp nó xác định vị trí ngón tay của người sử dụng 

với độ chính xác trên từng milimet. 

 

Hình 1.16. Găng tay thực tế ảo ứng dụng 
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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 

1.4.1. Giới thiệu 

Di tích Lịch sử - Văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm, hiện vật, di vật, 

đồ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có liên quan đến những sự 

kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hoá, xã hội một dân tộc, một đất nước. 

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

chia thành: dị tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương; di tích 

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

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

Chương này sẽ trình bày khái quát tình hình khai thác ứng dụng công nghệ 

thực tại ảo, mô phỏng vào việc bảo tồn, tôn tạo, tái hiện và phát huy các giá trị 

của những di tích lịch sử cách mạng vào giáo dục truyền thống cách mạng cho 

các thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển du lịch. 

1.4.2. Khái quát tình hình ứng dụng công nghệ thực tại ảo, mô phỏng vào 

bảo tổn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

1.4.2.1. Tình hình ngoài nước: 

Vấn đề bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và phát huy giá trị của các 

di tích lịch sử vào phát triển và quảng bá du lịch là một bài toán đã và đang nhận 

được sự quan tâm của nhiều giới nhà quản lý, nhà khoa học cũng như những 

chuyên gia trong lĩnh vực liên ngành Di sản – Văn hóa – Du lịch của mỗi quốc 

gia trên thế giới nhằm gìn giữ và phát huy vào giáo dục truyền thống cách mạng 

của ông cha, thúc đẩy và phát triển kinh tế của đất nước. Trong đó, giá trị của 

những di tích lịch sử đã, đang và sẽ đóng góp nhiều vào giáo dục và sự phát triển 

du lịch của mỗi quốc gia khi mà chiều dài lịch sử, di tích ngày càng có bề dày.     

Ngày nay do những tác động từ chủ quan, khách quan của con người cũng 

như điều kiện môi trường thời tiết, khí hậu mà các di tích lịch sử - văn hóa của 

nhân loại, các quốc gia trên thế giới ngày một mất mát, bào mòn cũng như khó 

còn giữ được nguyên vẹn. Bên cạnh đó, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy những 

thế mạnh, lợi thế từ những giá trị của các di tích lịch sử mang lại cho con người, 

cho mỗi quốc gia là chưa phát huy được hết, chưa khai thác được những lợi thế.  
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Nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị di tích lịch sử-văn hóa của 

mình đến những người dân của quốc gia mình và đến bạn bè, du khách trên toàn 

thế giới, mỗi quốc gia ngày nay đều có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả bảo 

tồn, tôn tạo và quảng bá những giá trị của di tích lịch sử-văn hóa của quốc gia 

mình. Các quốc gia trên thế giới đã chú trọng tới nghiên cứu phát triển ứng dụng 

các công nghệ mới 3D (công nghệ thực tại ảo) vào trong xây dựng các hệ thống 

số hóa, mô phỏng các di sản, di tích lịch sử - văn hóa của mình dưới dạng các hệ 

thống ảo, ví dụ như: Bảo tàng ảo, Các địa danh di tích lịch sử, văn hóa,…  

Công nghệ thực tại ảo là công nghệ mới giúp chúng ta có thể mô phỏng, phục 

dựng và tái hiện lại những vật chất, hiện vật hay hoạt động của con người, thế giới 

thực một cách trung thực nhất. Những công nghệ thực tại ảo 

[22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33] như Unity 3D, VRML, Morfit 3D, Maya,… 

cho phép chúng ta xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của những cổ vật, hiện vật hay 

cảnh quan,… tuyệt đẹp, cảm nhận từng vết rạn, thậm chí phát hiện những chi tiết 

vô cùng tinh tế mà nếu thưởng thức tại nơi thực với tâm thế một khách tham quan 

đơn thuần sẽ không dễ được trải nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ thực tại ảo 

vào xây dựng các hệ thống mô phỏng 3D di tích lịch sử,…sẽ giúp giới thiệu một 

phần giá trị nào đó và không thể thay thế di tích thật, nhưng hệ thống mô phỏng 

3D di tích sẽ là sự hỗ trợ tích cực cho di tích thực vì các thông tin trên di tích 3D 

sẽ gợi trí tò mò cho người xem khiến họ muốn đến nơi di tích để xem xét thực tế. 

Phương pháp ứng dụng công nghệ thực tại ảo, 3D trên thế giới đã được nhiều 

nước áp dụng từ lâu, nhưng chủ yếu mới ứng dụng vào xây dựng hệ thống Bảo 

tàng ảo như: Nước Pháp, hiện có tới hàng chục danh lam thắng cảnh là những di 

tích lịch sử- văn hóa, những bảo tàng đã ứng dụng công nghệ 3D, thực tại ảo vào 

xây dựng hệ thống mô phỏng ảo như các di tích lịch sử cách mạng ảo [53,54],...   

Ở Ấn Độ, hầu hết các di tích lịch sử- văn hóa, các danh lam thắng cảnh 

đều đã được số hóa ảo, sử dụng công nghệ thực tại ảo vào xây dựng hệ thống 

mô phỏng ảo để quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử văn hóa của đất nước, ví dụ 

như Đền Vishnu III, Hampi, New Delhi, Ấn Độ. Hiện ở Ấn Độ có tới hàng 

trăm địa danh gồm chủ yếu là các ngôi Đền, Đề Saraswati ở Ấn Độ, di tích lịch 

sử - văn hóa [54]. 
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Hình 1.17. Ảnh về mô phỏng 3D Đề Saraswati ở Ấn Độ [54] 

Nước Ý (Italia), cũng đã nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thực 

tại ảo vào xây dựng các hệ thống bảo tàng ảo nhằm mang đến cho con người 

những thay đổi trong du lịch, có thể tham quan bảo tàng ảo giống bảo tàng thực, 

như Bảo tàng Vatican [55].  

 

Hình 1.18. Ảnh về mô phỏng 3D Bảo tàng ảo Vatican [55] 

Hoa Kỳ, một quốc gia phát triển và ứng dụng công nghệ thực tại ảo rất phổ 

biến vào trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa. Hiện 

Hoa Kỳ có hàng trăm địa danh lam thắng cảnh được số hóa thành hệ thống mô 

phỏng ảo, chẳng hạn: Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Quốc gia Smithsonian [56], Sở 

thú Saint Louis St. Louis, MO, Hoa Kỳ [53].  

Năm 2000, Hoa Kỳ đã có nhóm của Peter - Trưởng nhóm Dự án Giza tại Bảo 

tàng Mỹ thuật, Boston, với mục tiêu số hóa các tài liệu khảo cổ từ Bảo tàng Mỹ 

thuật, đoàn thám hiểm Đại học Harvard - đến Giza, Ai Cập (1904-1947) và thực 

hiện thông tin đó có sẵn miễn phí cho bất cứ ai sử dụng. Dự án đã sử dụng lượng 

thông tin khổng lồ này để bắt đầu xây dựng một công trình tái tạo 3D về Cao nguyên 

Giza khi lần đầu tiên được xây dựng, cung cấp những cách thức mới để ngắm cảnh, 



43 

 

khám phá và tìm hiểu về các Kim Tự Tháp và nghĩa trang xung quanh. Đến nay, 

đã mô hình hóa khoảng 20 ngôi mộ và di tích một cách chi tiết. Với sự hỗ trợ của 

Tổ chức Nhân văn Quốc gia, hiện nhóm phát triển Digital Giza, một trang web tìm 

cách tích hợp môi trường ảo này với hơn một trăm năm nghiên cứu học thuật về 

Giza, sử dụng công nghệ 3D, thực tế ảo để nghiên cứu quá khứ xa xôi và bảo tồn 

kiến thức về di sản văn hóa quan trọng này cho tương lai. Tiếp tục khám phá và 

phát triển các cách tương tác mới để trải nghiệm Giza cổ đại, bao gồm các ứng dụng 

thực tế ảo và tăng cường, in 3D các đồ tạo tác cổ đại và các sáng kiến giảng dạy 

trực tuyến. 

 

Hình 1.19. Kết quả mô phỏng về Kim Tự Tháp Cổ Đại [57] 

Nhóm tác giả Movers và Shakers NYC: Dự án mô phỏng lại di tích lịch sử 

Trận Somme diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1916. 

  

Hình 1.20. Kết quả mô phỏng lại Di tích lịch sử Trận Somme 

Công nghệ thực tại ảo giúp cho mô phỏng những chi tiết lịch sử được bao 

quát hơn. Di tích đã trở nên gây tranh cãi trong những năm gần đây về trận 

Somme.  

Như vậy, đã có nhiều quốc gia trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng thành 

công các công nghệ mới như Thực tại ảo hay Thực tại ảo tăng cường,… vào tái 

hiện, phục dựng hay mô phỏng những di sản, di tích lịch sử hay các bảo tàng,... 

https://www.moversandshakersnyc.com/the-monuments-project


44 

 

nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị của di tích vào trong giáo dục, 

nâng cao nhận thức và quảng bá để thúc đẩy phát triển du lịch. Một minh họa đã 

cho chúng ta thấy được hiệu quả của việc khai thác ứng dụng của các quốc gia 

trên thế giới đối với công nghệ mô phỏng ứng dụng trong các di sản, di tích lịch 

sử, đó là qua các hệ thống mô phỏng này giúp chúng ta mới biết được đến các di 

sản, di tích lịch sử của nhân loại của mỗi quốc gia, trong khi bình thường chúng 

ta sẽ không có đủ điều kiện kinh tế để có khả năng đến tham quan được. Điều nay 

mang nhiều giá trị và có lợi ích mang tính cộng đồng người dân toàn cầu.   

1.4.2.2. Tình hình trong nước: 

Vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích nói chung và di 

tích lịch sử cách mạng nói riêng có một vai trò và ý nghĩa to lớn ở nước ta với 

một bề dày lịch sử oanh liệt và hào hùng của ông cha để lại.  

Hoạt động phát huy giá trị di tích trước đây và cả hiện nay còn khiêm tốn. 

Di tích chưa trở thành một thế mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của các 

địa phương. Cụ thể tỉnh Điện Biên, dịch vụ phục vụ tham quan các di tích thành 

phần ở xa thành phố như Mường Phăng, Nà Nhạn còn bỏ ngỏ. Nhân viên bảo vệ, 

hướng dẫn tham quan có khi còn chưa hiểu hết các di tích thành phần, vốn ngoại 

ngữ căn bản để giới thiệu cho khách nước ngoài chưa được trang bị đầy đủ. 

Nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, 

phục dựng các di tích lịch sử - văn hóa thì việc kết hợp giữa các giải pháp là hoàn 

toàn cần thiết. Trong nước, ngoài những cách tiếp cận về bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị lịch sử như trên, hiện nay đã có những nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

thực tại ảo, công nghệ 3D vào trong lĩnh vực mô phỏng nhằm bảo tồn, tái hiện, 

tôn tạo các di tích lịch sử và phát huy giá trị của di tích lịch sử, văn hóa vào giáo 

dục truyền thống cách mạng, phát triển và quảng bá du lịch, cụ thể: Công ty Cổ 

phần VCCorp, 2018 đã cho ra mắt ứng dụng Game chiến thắng Điện Biên Phủ 

7554, nội dung chính của trò chơi là mô phỏng lại một số cuộc tiến công, không 

gian,… diễn ra tại di tích Đồi A1. Qua Game 7554, hệ thống mô phỏng, tái hiện 

một chút lịch sử Đồi A1, điều này có thể giúp người chơi liên tưởng, hình dung 

nhỏ về lịch sử diễn ra tại di tích Đồi A1 và góp phần bảo tồn và phát huy giá trị 

lịch sử cách mạng. Công ty Cổ phần Truyền thông Toàn Dũng Media 

(ToanDungMedia) đã tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ vào phát triển 

các hệ thống mô phỏng ảo các di tích. Theo Công ty ToanDungMedia, sự bào 

mòn của thời gian, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xung quanh khiến các di 

tích lịch sử xuống cấp trầm trọng, thậm chí còn có nguy cơ biến mất vì cơ sở vật 
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chất yếu kém. Giải pháp hữu hiệu nhất để bảo tồn di tích lịch sử đó chính là công 

nghệ 3D Scanning- công nghệ tiên tiến nhất thế giới cho phép phục dựng lại không 

gian một cách chân thực và sắc nét. Số hóa di sản với công nghệ 3D Scanning hứa 

hẹn trở thành một công cụ lưu giữ và quảng bá những hình ảnh và truyền thống 

tốt đẹp của đất nước. Hệ thống di sản -di tích lịch sử có giá trị to lớn về vật chất 

và tinh thần, là nguồn tài nguyên vô giá của đất nước. Có ý nghĩa rất quan trọng, 

giúp con người biết được cội nguồn của mình, hiểu đươc bề dày lịch sử, tìm hiểu 

được những truyền thống dân tộc và tác động đến việc hình thành nhân cách con 

người nhưng không có gì có thể trường tồn mãi theo thời gian. Như các nguồn 

thông tin trên truyền hình và các trang báo đưa tin về các di tích lịch sử đang 

xuống cấp trầm trọng và thậm chí có nguy cơ biến mất, liệu có giải pháp nào có 

thể khắc phục được tình trạng này hay không?. Hiện nay đa số nhiều người, đặc 

biệt là giới trẻ thường không còn thích đi thăm các di tích lịch sử vì vô vàn những 

lý do khác nhau. Sự phát triển của công nghệ thông tin tạo ra những phương thức 

giải trí khác nhau hấp dẫn hơn. Khiến con người bị thu hút và không còn thích 

những thứ xưa cũ nữa, điều này thực sự ăn mòn những thứ thuộc về truyền thống. 

“Số hóa di sản với công nghệ 3D Scanning xuất hiện như một điều thần kỳ xóa 

bỏ hết mối lo ngại này”. Hiện nay, Toàn Dũng Media đã phát triển một số các ứng 

dụng mô phỏng di tích lịch sử sau: Đại Hùng Bảo Điện- Chùa Ba Vàn; Phố Cổ 

Hội An; Di tích đền Tiền Lệ( Hoài Đức- Hà Nội); Văn Miếu Quốc Tử Gíam và 

Chùa Bái Đính. Qua đó, người dân, du khách có thể tham quan di tích ảo trong 

phòng tham quan ảo, sau đó mới đi tham quan thực tế. Điều này sẽ giúp cho du 

khách có sự trải nghiệm mới trong tham quan, kích thích tính tò mò của du khách. 

Cùng với hướng nghiên cứu trên, có Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Hệ 

thống mô phỏng W2G là một đơn vị cũng đã có bề dày về nghiên cứu và triển 

khai các ứng dụng trong lĩnh vực mô phỏng và bước đầu họ cũng đã đưa ra những 

kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng như đề tài về “Mô phỏng không gian 

phố cổ Hà Nội”, “Văn Miếu Quốc tử giám”. Với sản phẩm này cho phép người 

thăm quan tương tác khi thị sát cảnh. Công nghệ sử dụng là phâp cấp chi tiết và 

Importor để tăng tốc độ hiển thị cảnh. Kỹ thuật này dựa trên ý tưởng, nếu các đối 

tượng ở khoảng cách xa thì người quan sát không thể phân biệt được chúng với 

ảnh phẳng biểu diễn chính bản thân chúng. Trong trường hợp đó, có thể dùng ảnh 

phẳng của các đối tượng 3D để biểu diễn. Thư viện đồ họa nền tảng được chọn 

lựa của công đồng mã mở để giảm thiểu giá thành khi xây dựng dự án.  

Hiện nay, công nghệ mô phỏng thực tại ảo, công nghệ 3D có thể được sử 

dụng để khai thác phát triển các ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, cụ thể 
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mô phỏng các di tích lịch sử, văn hóa như đề tài của nhóm tác giả Nguyễn Văn 

Huân: Mô phỏng Văn miếu Quốc Tử Giám dựa vào công nghệ thực tại ảo VRML 

(chạy trên môi trường web 3D), 2008; Mô phỏng di tích Chùa Một Cột và phát 

triển du lịch, 2009; Kỹ thuật hiển thị 3D và ứng dụng mô phỏng Tháp Luông, Lào, 

2017; Nghiên cứu kỹ thuật hiển thị 3D trong mô phỏng một số di tích Đền Hùng, 

Phú Thọ, 2019-2020. Qua đó, việc khai thác triển khai ứng dụng công nghệ thực 

tế ảo vào phát triển các ứng dụng mô phỏng ảo trên sẽ đưa đến cho người dân, du 

khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn về các di tích lịch sử - văn hóa. Người 

dân, du khách có thể tham quan ảo, tương tác và điều khiển nhập vai vào di tích 

lịch sử sử dụng công nghệ mô phỏng VRML [27,44,45]. 

Trong nước, việc ứng dụng công nghệ thực tại ảo vào xây dựng các bảo 

tàng ảo khá mạnh (nằm trong Dự án tổng thể xây dựng Bảo tàng ảo tương tác 3D 

của Chính phủ), cụ thể: Bảo tàng ảo - Bảo tàng lịch sử Quốc Gia; Bảo tàng ảo 

Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng ảo Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng ảo 

Quảng Ninh,… Với bảo tàng ảo ứng dụng công nghệ tái tạo 3D: giúp nâng cao trải 

nghiệm cho khách tham quan. Những khó khăn mà bảo tàng đang gặp phải sẽ được 

giải quyết với lợi thế của bảo tàng ảo như: không cần diện tích trưng bày lớn, không 

giới hạn thời gian tham quan, không phải bảo quản hiện vật và thậm chí không 

cần hướng dẫn viên, không cần phiên dịch. Ưu điểm của công nghệ này cho phép 

bất cứ điều gì có thể nhìn thấy trong không gian thực đều có thể được mô hình 

hóa trong không gian  ảo. Tính năng động và tương tác vật lý trong không gian 

thực của sự vật, hiện vật, thực thể, âm thanh, hình ảnh, đồ vật v.v… đều có thể 

mô phỏng được nhờ công nghệ này. Các giải pháp bảo tàng ảo cho phép khách 

tham quan truy cập và khám phá dễ dàng, lựa chọn các đối tượng, chủ đề quan 

tâm, ưa thích,… khách tham quan tự do khám phá bảo tàng như người nắm giữ bảo 

tàng thực sự. 

1.4.2.3. Tình hình tỉnh Điện Biên: 

Bên cạnh những dự án phát triển ứng dụng ảo vào số hóa, xây dựng bảo tàng 

ảo, hiện nay cũng có những nhóm nghiên cứu đang manh nha có định hướng phát 

triển các ứng dụng mô phỏng để hỗ trợ chỉ dẫn các điểm tham quan du lịch sử dụng 

công nghệ 3600, flycam như bản đề mô của Viettel – chỉ dẫn du lịch Đồi A1. Trong 

bản đề mô này sẽ chỉ dẫn cho du khách tham quan không gian hiện tại của di tích 

Đồi A1, hạn chế là không hỗ trợ du khách trải nghiệm như đối với người thực, 

không trải nghiệm được đi dưới hào, hầm,… không tái hiện diễn biến lịch sử.  
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Như vậy, vấn đề về bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy giá trị của các 

di tích lịch sử cách mạng trong nước đã nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của 

Đảng, Nhà nước, cơ quan các cấp từ trung ương tới địa phương, các nhà khoa học 

và các chuyên gia. Bước đầu cũng đã sử dụng kết hợp các phương pháp, cách tiếp 

cận trong việc khai thác triển khai các công nghệ mới như công nghệ thực tại ảo, 

công nghệ 3D vào hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích. 

1.5. Di tích đồi A1 

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

Tên gọi di tích:  

-  Tên gọi thống nhất: Di tích đồi A1 [2,3]. 

Tên gọi đồi A1 là cách gọi vắn tắt do bộ đội ta đặt nhằm chỉ một cứ điểm 

của Thực dân Pháp, để thuận tiện cho việc bố trí lực lượng tiêu diệt các cứ điểm 

của Thực dân Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ. 

-  Tên gọi khác: Đồi “Lạng Chượng”; đồi “Đồn Tây”; Elian 2.  

Đồi “Lạng Chượng”: Từ thủa xa xưa đồng bào địa phương vẫn gọi là đồi 

“Lạng Chượng” để nhớ về một tấm bi kịch Hiếu - Tình trong thời kỳ xung đột 

giữa các chúa đất, các xứ quân. 

Đồi “Đồn Tây”: Đến thời Pháp chiếm đóng từ năm 1890, dân địa phương 

lại gọi đồi này là “Đồn Tây”. Sở dĩ có cái tên ấy vì tòa sở của viên đại lý người 

Pháp - Một quan binh, kiêm quan cai trị tọa lạc trên đồi này, đồng thời đồn binh 

cũng đóng ở đây. 

Elian 2: Ngày 20 tháng 11 năm 1953, Thực dân Pháp cho quân nhảy dù 

xuống cánh đồng Mường Thanh chiếm đóng Điện Biên Phủ. Chúng đã xây dựng 

nơi đây thành một Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất chưa từng có ở Đông Dương, một 

pháo đài “bất khả xâm phạm” gồm 49 cứ điểm chia thành 8 cụm nằm trong 3 phân 

khu. Mỗi cụm cứ điểm được Thực dân Pháp đặt tên một cô gái đẹp nước Pháp 

nhằm khuyến khích và động viên tinh thần chiến đấu của binh lính Pháp. Đồi  A1 

nằm trong cụm Elian, gồm 7 cứ điểm: Elian 1, Elian 2, Elian 3, Elian 4, Elian 10, 

Elian 11, Elian 12. Đồi A1 theo cách gọi của Pháp là Elian 2. 
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1.5.2. Địa điểm và đường đi đến di tích  

a. Địa điểm di tích 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, di tích đồi A1 thuộc huyện Điện Biên - tỉnh 

Lai Châu. Ngày 18/4/1992, thành lập thị xã Điện Biên Phủ, di tích đồi A1 thuộc 

phường Mường Thanh, Thị xã Điện Biên Phủ, Tỉnh Lai Châu. Tháng 9 năm 2003, 

Thành phố Điện Biên Phủ được thành lập, di tích đồi A1 thuộc phường Mường 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Lai Châu. Đến tháng 11 năm 2003, tỉnh 

Lai Châu tách thành tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu, từ đó đến nay di tích đồi A1 

thuộc Phường Mường Thanh Thành phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên. 

b. Đường đi đến di tích 

Từ trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ (Bưu điện tỉnh), theo đường Võ 

Nguyên Giáp hướng Điện Biên đi Tây Trang khoảng 500m đến ngã tư (Trường 

THPT thành phố) là tới di tích đồi A1, di tích nằm bên trái cạnh đường. 

 Phương tiện đi đến di tích: xe máy, ô tô. 

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 

* Sự kiện lịch sử 

Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở phía Tây vùng rừng núi Tây 

Bắc, có chiều dài gần 20km, rộng từ 6-8km; cách Hà Nội 200km, cách Luông 

Prabăng (Lào) khoảng 190km theo đường chim bay. Thung lũng này nằm gần 

biên giới Việt - Lào, trên ngã ba có nhiều tuyến giao thông quan trọng, có sân bay 

Mường Thanh được xây dựng từ năm 1939. Dân số khoảng 20 nghìn người, với 

11 dân tộc khác nhau. 

Tướng H.Navarre và các nhà quân sự Pháp - Mỹ đánh giá Điện Biên Phủ “là 

một vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường Đông Dương và cả miền 

Đông Nam Á, nằm trên trục giao thông nối liền các miền biên giới của Lào, Thái 

Lan, Miến Điện (Myanmar) và Trung Quốc. Đó là một chìa khóa để bảo vệ 

Thượng Lào”…, một “bàn xoay” có thể di chuyển đi bốn phía Việt Nam, Lào, 
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Miến Điện, Trung Quốc”1. Điện Biên Phủ là một cánh đồng rộng lớn “lúa gạo 

của vùng này có thể nuôi sống từ 20.000 - 25.000 người trong nhiều tháng”2. Từ 

Điện Biên Phủ quân Pháp có thể bảo vệ được Lào, từ đó đánh chiếm lại các vùng 

đã mất ở Tây Bắc trong năm 1952 - 1953 và tạo điều kiện thuận lợi để tiêu diệt 

các sư đoàn chủ lực của đối phương khi họ đến đây” [9]. 

Đánh giá Điện Biên Phủ là một vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất ở Đồng 

Dương, nên sau khi đánh chiếm Điện Biên Phủ vào ngày 20/11/1953, Thực dân 

Pháp đã xây dựng nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có ở Đông 

Dương… 

Ngày 20/11/1953, sau khi nhảy dù và chiếm Điện Biên Phủ, Thực dân Pháp 

đã xây dựng nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có ở Đông 

Dương. Với tổng quân số lúc cao nhất là 16.200 tên, được bố trí trong 49 cứ điểm 

kiên cố, 49 cứ điểm này lại được chia thành 8 cụm nằm trong 3 phân khu, 8 cụm 

cứ điểm mang tên của những cô gái đẹp nước Pháp. Hai cụm trong dãy đồi phía 

Đông là Elian và Dominique gồm có 5 ngọn đồi: E1, C1, C2, A1 và D. Dãy đồi 

này được người Pháp coi là bức tường thành vững chắc che chở cho phân khu 

trung tâm và được bố trí binh lực, hỏa lực khá mạnh. 

Đồi A1 nằm trong cụm Elian, được xác định là “cái cuống họng” đối với 

Sở chỉ huy trung tâm, A1 có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của cả Tập đoàn 

cứ điểm Điện Biên Phủ. Bởi vậy, cứ điểm A1 được quân Pháp xây dựng trận địa 

phòng ngự kiên cố, bố trí binh lực, hỏa lực mạnh: 

(1). Công sự, hỏa lực và binh lực của Thực dân Pháp tại cứ điểm đồi  A1 

a. Về công sự: Quân Pháp xây dựng A1 thành một cứ điểm mạnh nhất trong 

Tập đoàn cứ điểm. Toàn bộ cứ điểm cấu tạo thành hình vòng cung tròn với công 

trình kiên cố cũ, công sự dã chiến (gỗ, đất có thể chịu được các loại cối của ta) và 

chia thành 3 tuyến: 

Tuyến 1(tuyến ngoài): Tuyến đề kháng chủ yếu gần sát chân đồi, bố trí các 

phân đội bộ binh, quân dù. 

                                         
1 H.Navarre, Đông Dương hấp hối, Plon, Paris, 1958. Dẫn theo : Lịch sử kháng chiến chống thực dân 

Pháp…, sđđ, tr.301. 
2 G.Sabatier, Số phận Đông Dương – Kỷ niệm và tư liệu, 1941-1951, Paris, 1952. Dẫn theo: Lịch sử 

kháng chiến chống thực dân Pháp…, sđđ, tr.302. 
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Tuyến 2 (tuyến giữa): Ở lưng chừng đồi, công sự không kiên cố bằng tuyến 

ngoài, làm nhiệm vụ ngăn chặn, chi viện cho tuyến ngoài giữ vững trận địa phòng 

ngự, bố trí các phân đội hỏa lực: Súng cối, ĐKZ, trọng liên. 

Tuyến 3 (tuyến cố thủ): Trận địa hỏa lực và khu vực chỉ huy. Công sự ở 

khu vực này tương đối vững chắc có hầm ngầm là tuyến cố thủ cuối cùng, là nơi 

làm bàn đạp cho lực lượng cơ động từ trung đoàn ra và phản xung phong khi quân 

ta đột nhập tuyến cố thủ này và sở chỉ huy chúng đặt ở mỏm cao nhất. 

Ở đây, quân Pháp đã tận dụng những nền móng cũ của trại lính để đào hào, 

đắp lũy xây lô cốt biến A1 thành một cứ điểm vừa kiên cố, vừa phức tạp. 

+ Cấu trúc nhiều tầng chiến hào nối liền các lô cốt, ụ súng. 

+ Giao thông hào nối liền A3 và lực lượng dự bị C2. 

+ Ngoài giao thông hào lộ thiên còn có đường hào giao thông ngầm, có 

đoạn đã được đào lại khá sâu men theo móng tường của ngôi nhà cũ. Nắp hầm là 

những phiến gỗ dày có nhiều lớp, chịu đựng được cối 81mm, 82mm, đạn pháo: 

Cấu trúc giao thông hào có nắp và hầm ngầm, khi tác chiến có phần chủ động hơn. 

Từ trong bóng tối nhìn ra chỗ nắng, quân Pháp có thể dễ dàng phát hiện, rồi chủ 

động đánh. Nếu đánh không được chúng cũng có thể dựa vào bóng tối mà chủ 

động rút trước khi quân ta đến. Bóng tối cũng giúp chúng ngụy trang tương đối 

nó rào ngang cửa hầm những lối thoát ra hướng khác, những nơi cần giữ bí mật 

bên trong hào quanh co, khúc khuỷu, gấp khúc, có hầm ếch, có nơi tránh pháo lại 

có những đoạn cụt để lừa đối phương vào đó, rồi dùng hỏa lực mà tiêu diệt. 

Ngoài cùng có 5 lớp hàng rào dây thép gai dày khoảng 100 mét, làm thành 

nhiều chặng kết hợp với địa hình và hệ thống hỏa lực bắn thẳng trong cứ điểm, 

những nơi nghi ngờ bộ đội ta có thể tiếp cận chúng bố trí dây thép gai bùng nhùng 

kết hợp với mìn, mỗi hàng rào dầy từ 5 mét đến 7 mét và giữa hàng rào này với 

hàng rào kia chúng giải hàng nghìn quả mìn các loại (mìn cóc, mìn kíp,...). 

Riêng mặt phía Đông, hầm ngầm địch lợi dụng địa hình làm một chiến hào 

ngang ở sát tầng trên có bố trí hỏa lực kiểm soát được chặt chẽ phía Đông cứ điểm, 

tạo thành một tuyến ngăn chặn có chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng ta đột nhập phía 

này có chỗ dựa để phản xung phong. 

Về phía Tây, có lô cốt “ụ thằng người” với cây đa cụt để kiểm soát hướng 

ta có thể tấn công, đằng sau cây đa cụt có đường tiếp viện từ A3 lên A1. 
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Từng tuyến phòng ngự có giao thông hào nối liền với nhau và từ lô cốt này 

đến lô cốt khác và từ ụ chiến đấu cá nhân cũng vậy đều có giao thông hào nối liền. 

b. Về hỏa lực: Ngoài hoả lực của bộ binh, gồm đủ loại súng, cối 81mm, 

82mm, ĐKZ, trọng đại liên, ngoài ra còn được hỏa lực các cứ điểm lân cận C2 

(Elian 4), A3(Elian 3) và xe tăng yểm trợ. 

Những hỏa lực chi viện chủ yếu cho A1 khi bị tấn công là pháo 105mm ở 

Hồng Cúm và cối 120mm ở Mường Thanh. 

Quân Pháp đã có một kế hoạch hỏa lực chính xác, cẩn mận và đã có bắn 

thử trước vào những nơi chúng nghi ngờ. 

c. Về binh lực: Quân Pháp đã bố trí ở đây những lực lượng mạnh, do nhiều 

lực lượng có phiên hiệu khác nhau của Pháp chiếm giữ theo từng thời kỳ: 

- Thời kỳ mới nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ, cứ điểm A1 và C1 do 

tiểu đoàn dù Ngụy số 5 (5e B.V.N) và tiểu đoàn Thái số 3 (3e3) đóng giữ. 

- Từ ngày 13/3/1954 đến ngày 30/3/1954, do tiểu đoàn 1 Trung đoàn Ma 

rốc số 4 (1/4e), đại úy Ni cô la (Nicolas) chỉ huy. Từ ngày 30/3/1954, tiểu đoàn 1 

Trung đoàn Ma rốc số 4 tách 1 đại đội sang giữ C1 nhưng lại được tăng cường 1 

trung đội Lê Dương thuộc bán lữ đoàn Lê Dương số 13 (1/13 BLE). 

- Từ ngày 30/3/1954, một đại đội tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 (6e B.C.P) và 

một bộ phận của tiểu đoàn dù  lê dương số 1 (1e B.E.P) do Martin Lueciani của 

B.C.P chỉ huy lên thay tiểu đoàn 1 Trung đoàn Ma rốc số 4. 

- Ngày 3/5/1954, thay số còn lại của bán lữ đoàn Lê Dương số 13 (1/13 

BLE) bằng hai đại đội của tiểu đoàn dù thuộc địa số 1 (1er BPC), chịu tránh nhiệm 

bảo vệ A1 (Elian 2) do đại úy Pu - giê (Ponget) chỉ huy, tiểu đoàn dù thuộc địa số 

1(1er BPC) là một tiểu đoàn dù lớn nhất Đông Dương. Hai đại đội bố trí như sau: 

+ Đại đội 2/1er BPC do đại úy ét - ne (Edne) chỉ huy, giữ mặt Đông Nam 

cứ điểm (hướng chính của cuộc tấn công của quân ta). 

+ Đại đội 3/1er BPC do đại úy Pu – Giê (Pouget) chỉ huy phụ trách khu vực 

đỉnh đồi và một phần phân khu của chân đồi phía Tây A1. 

(2). Bố trí lực lượng, công sự và hỏa lực của ta để tấn công A1 

- Về Lực lượng: Quân ta sử dụng Trung đoàn 174 thuộc Đại đoàn 316 và 

Trung đoàn 102 Đại đoàn 308 để đánh A1.  
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- Về công sự: Quân ta đào giao thông hào, hầm, công sự trú quân cho các 

tiểu đoàn, đến ngày 29/3/1954, giao thông hào đào đến sát hàng rào cạnh đột phá 

khẩu 250 mét; giao thông hào ở phía sau tốt nhưng ở tiền duyên còn mỏng manh, 

có chỗ kiến thiết không đúng theo tiêu chuẩn (đáng nhẽ phải sâu 1,60 mét, rộng 

1,20 mét có đoạn chỉ sâu 1 mét, hoặc 50cm, có đoạn không kiến thiết dựa vào con 

suối cạn mà địch đã ngắm bắn sẵn, có đoạn chiến hào tiền duyên làm trên giải đất 

trũng trong khi ở phía trước tiền duyên gần đó còn có những giải đất cao hơn mà 

ta có thể lợi dụng). 

Trận địa xuất phát xung phong và tuyến hỏa lực ở đồi Cháy. 

- Về hỏa lực: Ngoài hỏa lực bản thân của các bộ binh, Trung đoàn 174 còn 

được tăng cường 1 đại đội súng cối 120 mm, 1 trung đội cối 82 mm (4 khẩu), 1 

đại đội sơn pháo 75 mm (3 khẩu) và được 1 đại đội pháo 105 mm chi viện. Nếu 

tính từ ĐKZ 57 trở lên, trung đoàn 174 có 36 khẩu pháo các loại. 

1.5.5. Một số hình ảnh về di tích Đồi A1 

- Giai đoạn trước năm 1954: 

Một số bức ảnh sưu tầm về đồi A1 trước năm 1953 qua kho sưu tầm của 

Nhà nghiên cứu lịch sử Võ Quốc Tuấn. Fb: Võ Quốc Tuấn. 

Di tích Đồi A1 là một trong những điểm di tích nổi bật thuộc Di tích Quốc 

gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Năm 1890, Thực dân Pháp đặt chân vào Điện Biên, nơi đây là một trong những 

vị trí được chọn để xây dựng tòa sở của quan binh kiêm quan cai trị và đồn binh. 

Đến năm 1953, nhằm thực hiện ý đồ quân sự của mình thực dân Pháp quay 

trở lại và xây dựng nơi đây thành cứ điểm quân sự quan trọng, vững chắc và đặt 

tên là Ê-li-an II (Eliane) - tên một người con gái đẹp của nước Pháp. 

 

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

Một ảnh cũng rất quý và hiếm. Sỹ quan và bộ binh Pháp tới Điện Biên Phủ năm 

1916. Thêm một căn nhà khác. Khó có thể khẳng định, nhưng nhìn con đường 

cong cong và dáng đồi, đây là đồi A1 (Eliane 2). Fb: Võ Quốc Tuấn 

 

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 
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Hình 1.30. Ảnh chụp từ đỉnh đồi A1 nhìn về Mường Thanh 

- Giai đoạn sau năm 1954: Di tích Đồi A1 hôm nay 

Đồi A1 là một trong những di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc 

gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Di tích đồi A1 được bảo tổn, tôn tạo và 

tu bổ giữ gìn, đến nay một số hạng mục tiêu biểu đã được khôi phục nhằm tái hiện 

một phần cục diện cuộc chiến năm 1954 giữa một bên là quân và dân Việt Nam 

anh hùng với một bên là đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp như: 

Hầm chỉ huy cứ điểm và hầm đại liên trên đỉnh đồi; lô cốt cây đa cụt ụ thằng 

người và 10 lô cốt khác trong tổng số 37 lô cốt của địch; Hai hầm chỉ huy của bộ 

đội ta; Hố bộc phá và đường hầm đặt bộc phá; 1030 mét hào lộ thiên và 92 mét 

đường hào có nắp trong tổng số gần 4.000 mét đường hào của địch; 52 mét đường 

hào tiến công chiến đấu của quân ta; 7.155 mét vuông hàng rào và 400 mét đường 

phản kích của địch. Tại một số hầm của ta và địch có trưng bày một số hiện vật, 

ma nơ canh để tái hiện một cách sinh động nhất trận chiến lịch sử tại cứ điểm này. 

Di tích đồi A1 - Ngọn đồi anh hùng sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông 

đất nước. Các chiến sỹ đã anh dũng hi sinh thân mình để làm nên chiến thắng tại 

A1 sẽ đời đời sống mãi trong trái tim của người Việt Nam và đồng bào các dân 

tộc Điện Biên. 
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Dưới đây là một số hình ảnh về Di tích Đồi A1 hiện nay: 

 

Hố bộc phá gần 1.000kg trên đồi A1 

 

Xe tăng Pháp trên đồi A1 
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Di tích cây đa cụt và ụ thằng người trên đồi A1 

 

Đường hào trên đồi A1 

Hình 1.31. Hình ảnh về Di tích Đồi A1 
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Hình 1.32. Một số hình ảnh về chứng tích lịch sử tại đồi A1 
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1.6. Thực trạng hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện di tích lịch 

sử 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 

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. Di tích đồi 

A1 có tường rào xây xung quanh bảo vệ, tường cao 2 mét. Đứng trên đỉnh đồi A1 

có thể nhìn bao quát phần lớn lòng chảo Điện Biên và vị trí Tập đoàn cứ điểm 

Điện Biên Phủ năm xưa như: Sân bay Mường Thanh, C1, C2, D1, Đồi F, Đồi 

cháy, phân khu Bắc, phân khu Hồng Cúm, sông Nậm Rốm, cầu Mường Thanh, 

Hầm Đờ-Cát, …. Chếch về phía Tây Bắc cánh đồng bên kia sông là Sân bay 

Mường Thanh. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã để lại cho mảnh đất Điện Biên Di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, đây là một di tích có ý 

nghĩa giá trị lịch sử lớn lao đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với nhân dân 

yêu chuộng hòa bình trên thế giới, có giá trị rất lớn về lịch sử, văn hóa, xã hội và 

khoa học. 

Với giá trị lớn lao như vậy, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích là hết sức quan 

trọng và cần thiết. Tuy nhiên, có thể nhận định rằng những năm đầu sau chiến 
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thắng, các điểm di tích Điện Biên Phủ chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức 

do kinh tế đất nước sau chiến tranh còn gặp nhiều khó khăn (Theo TS. Nguyễn 

Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 2014).  

Năm 1959, việc gìn giữ, phát huy giá trị của các di tích trên cả nước bắt đầu 

được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cũng từ đây, quá trình trùng tu tôn tạo khu di 

tích Điện Biên Phủ được tiến hành để xứng tầm với  quy mô và tầm vóc chiến 

thắng vĩ đại của dân tộc. Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

VH, TT và DL) ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử danh thắng đợt 1 ở miền 

Bắc, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ được công nhận là di tích cấp quốc 

gia (Ngày 28/4/1962). Công tác trùng tu tôn tạo được thực hiện bài bản hơn như 

dựng bia, biển giới thiệu ở hầu khắp các di tích, một số hạng mục tại các điểm di 

tích quan trọng như di tích A1, di tích Hầm Đờ-cát được khôi phục.  

Vào những năm từ 1964 đến 1974, Nhà trưng bày chiến thắng Điện Biên 

Phủ và các di tích thành phần như cứ điểm A1, C1, C2, D1, E1, Him Lam từng 

bước được củng cố như dựng chữ nổi bằng bê tông cao 2,5m, bệ cao 1m ở các di 

tích thành phần nêu trên, làm sa bàn chiến dịch Điện Biên Phủ ở nhà trưng bày. 

Nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan 

như Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) triển khai phục hồi, tôn tạo một số di tích thành phần: Mường 

Phăng (phục hồi lán của Chỉ huy trưởng chiến dịch, lán của Tham mưu trưởng 

chiến dịch, đường hầm, nhà tác chiến, nền lán của Chủ nhiệm chính trị chiến dịch, 

nền lán Cố vấn Trung Quốc, biển giới thiệu trước lối vào), di tích A1 (cửa hầm 

đặt bộc phá, các đoạn hào tranh chấp ta - địch, sửa bia, sơn xe tăng…), Trung tâm 

chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ở di tích thành phần E1, khôi phục trận 

địa pháo 75mm của Anh hùng Phùng Văn Khầu. 

Đầu năm 1994, một số đợt sửa chữa cơ bản các di tích thành phần như cứ 

điểm Him Lam, cứ điểm Độc Lập, đồi Cháy, phân khu Hồng Cúm, Trạm hậu cần 

Nà Nhạn được tiến hành. Năm 1999, nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ, một số hạng mục quan trọng như Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, Hầm 

chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Đồi A1 được tu bổ, tôn tạo cấp bách 

chống xuống cấp. Nhà trưng bày chiến thắng Điện Biên Phủ được nâng cấp. Cầu 

Mường Thanh được thay thế 90% gỗ mặt cầu, đánh rỉ và sơn lại toàn bộ khung 

sắt cầu. Đến năm 2003, chuẩn bị chào mừng 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 

một dự án trùng tu tôn tạo di tích Điện Biên Phủ được tiến hành. Đây là lần đầu 
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tiên di tích Điện Biên Phủ được trùng tu với quy mô lớn. Trong đợt này, Đồi A1, 

di tích Mường Phăng được tu bổ cơ bản. Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên 

Phủ được giải tỏa mặt bằng, đổ nhựa áp phan toàn bộ nền đường trong khu di tích. 

Tôn tạo đường kéo pháo bằng tay ở Nà Nhạn, cải tạo bãi duyệt binh mừng chiến 

thắng, xây dựng nhà văn hóa ở bãi duyệt binh. Đặc biệt một tượng đài chiến thắng 

được đúc bằng đồng lớn nhất Việt Nam đặt trên đồi D1- là biểu tượng của chiến 

thắng vĩ đại trường tồn mãi mãi cùng dân tộc. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên 

Phủ cũng được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

kịp thời đón khách tham quan. 

Vào năm 2009, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ là một trong 10 di 

tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt đợt 1 theo Quyết định số 1272/QĐ-

TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đây việc trùng tu tôn tạo được 

quan tâm hơn. 

Nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp quản 

lý từ trung ương tới địa phương đã chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa 

được triển khai trong đó có việc mở rộng, nâng cấp các di tích thuộc khu di tích 

Điện Biên Phủ, đặc biệt là việc xây mới Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ với 

quy mô lớn. Điều này được xem như là một sự nỗ lực rất lớn không chỉ của tỉnh 

Điện Biên mà còn cho thấy, chứng tỏ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc 

bảo tồn di sản văn hóa quân sự Việt Nam trong đó đặc biệt có di tích lịch sử Điện 

Biên Phủ. 

Như vậy, ngay từ những năm cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 của thế kỷ 

trước, việc bảo tồn, tôn tạo di tích Điện Biên Phủ được tiến hành từ rất sớm. Trong 

40 năm (1962-2002), cơ quan quản lý, vận hành di tích Điện Biên Phủ bước đầu 

dựng bia, đánh dấu vị trí, khoanh vùng bảo vệ, phục hồi, tôn tạo được một số di 

tích thành phần quan trọng như: Cứ điểm A1, Trung tâm chỉ huy tập đoàn cứ điểm 

Điện Biên Phủ, xây dựng nhà trưng bày, sau đó nâng cấp thành Bảo tàng chiến 

thắng Điện Biên Phủ. 

Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với hoạt 

động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ, cụ thể là hàng 

loạt công việc được tích cực chuẩn bị và triển khai đồng bộ, có tính quy hoạch bài 

bản hơn. Đây có thể coi là một nỗ lực lớn đáng ghi nhận của các cấp các ngành ở 

cả Trung ương và địa phương trong việc bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy giá trị 

của di tích lịch sử Điện Biên Phủ.  
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Đúng dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bức 

tranh panorama Trận chiến Điện Biên Phủ được coi là một trong những bức tranh 

lớn nhất thế giới về đề tài chiến tranh.  

 

Chiến thắng Điện Biên - một trường đoạn trong bức tranh panorama Trận 

chiến Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương 

Cụ thể: dưới đây là một số hạng mục tại di tích Đồi A1 được tôn tạo: 

(1). Hệ thống hàng rào dây thép gai của quân Pháp được khôi phục lại một 

phần. Hàng rào này là loại hàng rào mái nhà, hàng rào cũi lợn. 

(2). Lô cốt Cây đa cụt hay còn gọi là “Ụ thằng người” ở phía Tây,cạnh con 

đường đi lên di tích. Tại đây có bức phù điêu màu hồng  ghi nội dung lịch sử: “Lô 

cốt cây đa cụt (Ụ thằng người) lô cốt này bị Đại đội 671 - Tiểu đoàn 251 - Trung 

đoàn 174 - Đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1 giờ 30 phút ngày 7.5. 1954”. 

(3). Hệ thống đường hào tiếp viện của quân Pháp từ Trung tâm Mường 

Thanh vượt qua cứ điểm A3 (nay là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ) 

qua cống con đường Võ Nguyên Giáp (tên gọi trước đây của đường 7/5), dưới 

chân đồi để lên cứ điểm A1. Có biển ghi: “hào tiếp viện của quân Pháp” 

(4). Con đường lên đồi rộng khoảng 3 mét được dải bê tông giả đất. Trong 

chiến dịch là đường phản kích của địch bằng xe tăng và các loại xe cơ giới lên 

xuống đồi. 

(5). Bức phù điêu màu hồng cạnh đường đi lên đánh dấu đường phản kích 

của địch, có ghi nội dung: “Đường phản kích của quân Pháp từ trung tâm Mường 

Thanh lên cứ điểm A1 (Elian II)”. 

https://laodong.vn/tags/dien-bien-130218.ldo
https://laodong.vn/photo/du-khach-thich-thu-chiem-nguong-buc-tranh-panorama-lon-bac-nhat-the-gioi-1001616.ldo
https://laodong.vn/photo/du-khach-thich-thu-chiem-nguong-buc-tranh-panorama-lon-bac-nhat-the-gioi-1001616.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/chen-chan-xem-tranh-toan-canh-tran-chien-dien-bien-phu-1040171.ldo
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(6). Đường hào của quân Pháp và lô cốt của quân Pháp, có biển chú thích 

ở phía Nam di tích. 

(7). Chiếc xe tăng Bazeille, đã có mái che bằng kính chuyên dụng ngăn cản 

được bức xạ, tia cực tím của mặt trời tác động trực tiếp lên xe tăng. Có biển ghi: 

“ Xe tăng (Bazeille) bị Đại đội 674 Tiểu đoàn 251 Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 

tiêu diệt sáng 1.4.1954” 

 Bên cạnh là ngôi mộ tập thể của 4 chiến sĩ đã hy sinh khi tiêu diệt chiếc xe 

tăng này và đánh trả đợt phản kích của địch. Đây là mộ của 4 chiến sỹ chưa biết 

tên, trên bia mộ có ghi: “Mộ của 4 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 

và Trung đoàn 102 Đại đoàn 308 chiến đấu, hy sinh vào rạng sáng 1.4.1954”. 

(8). Hệ thống hào có nắp của quân Pháp dài 92m (gần cửa hầm cố thủ). 

Đường hào này có 3 cửa: Một cửa thông với đường hào tiếp viện lên đồi, một cửa 

thông với hầm ngầm cố thủ, một cửa thông với đường hào ra hầm đại liên. Có 

biển ghi: “ đường hào có nắp của quân Pháp”.  

(9). Trên đỉnh đồi là hầm chỉ huy cứ điểm A1 của quân Pháp. Căn hầm này 

là một hầm ngầm đào sâu vào đồi, vốn là hầm rượu vang của toà công sứ Pháp 

trước năm 1945. Có tài liệu viết căn hầm này là hầm Bưu điện của Pháp thời còn 

Châu Điện Biên. Ngày 20/11/1953 quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ 

đã cho củng cố căn hầm ngầm thành một cứ điểm quân sự. Diện tích hầm khoảng 

18m2 và được chia thành 2 ngăn, trong đó một ngăn là nơi làm việc của bộ phận 

thông tin điện đài. Hầm được làm bằng những vật liệu vô cùng chắc chắn bốn bên 

là tường gạch kiên cố, mái hầm được đổ những lớp bê tông dày, khi cần thiết có 

thể dùng làm nơi ẩn nấp cho hàng chục người. Sở dĩ chiến sự tại đồi A1 kéo dài, 

ta tổn thất khá nhiều lực lượng là do địch dựa vào hầm ngầm này và hệ thống hỏa 

lực bảo vệ hầm ngăn cản các bước tiến công của các chiến sĩ ta. Hiện nay, hầm 

được tôn tạo lại bằng những vật liệu bền vững hơn và trong hầm được trưng bày 

một số Manơcanh về các sĩ quan chỉ huy, các quân tư trang của quân Pháp. Trước 

cửa hầm có biển ghi: “Hầm chỉ huy kiên cố nhất của cứ điểm A1(Elian II) bị các 

Đại đội 315, 317 Tiểu đoàn 249 Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 đánh chiếm đêm 

6.5.1954”. 

(10). Bên cạnh hầm chỉ huy là hầm Đại liên của Pháp. Trong chiến dịch với 

hỏa lực, vô cùng lợi hại để bắn về phía quân ta trong quá trình diễn ra chiến sự tại 

cứ điểm A1.  
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(11). Biển chung về di tích A1 là tấm bia lớn được ốp đá, có ghi tóm tắt về 

nội dung lịch sử tại di tích: “ Đồi A1 là một cứ điểm quan trọng bậc nhất trong hệ 

thống phòng tuyến 5 quả đồi phía Đông bảo vệ khu trung Tâm Mường Thanh. Tại 

đây địch bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự, trận địa kiên cố, vững 

chắc. Trận tiến công cứ điểm Đồi A1 là một trong những trận oanh liệt nhất của 

quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở đây đã diễn ra nhieuf trận chiến 

đấu ác liệt, Cán bộ, chiến sỹ ta đã nêu cao gương chiến đấu hy sinh, dũng cảm 

ngoan cường tranh chấp với địch từng ụ súng, từng đoạn chiến hào. Qua 39 ngày 

đêm chiến đấu liên tục, ta đã 5 lần tổ chức tấn công đánh bại 30 đợt phản kích của 

địch, 4 giờ 30 phút sáng 7.5.1954, ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1”. 

(12). Hố bộc phá: Hố hình phễu với đường kính miệng 18m, sâu 12m. Hố 

bộc phá này được tu bổ lần đầu năm 1999 và lần 2 vào năm 2004. Bên cạnh hố 

bộc phá có biển ghi tóm tắt lịch sử: “Hố được tạo thành do Nguyễn Phú xuyên 

Khung, Nguyễn Điệt, Nguyễn Văn Bạch giạt nổ khối bộc phá 960 kg lúc 20 giờ 

30 phút ngày 6.5.1954, sức nổ đã tiêu diệt một đại đội địch, sóng xung kích làm 

cho số quân địch còn lại choáng váng. Thừa cơ, Trung đoàn 174 đánh chiếm toàn 

bộ cứ điểm A1 lúc 4 giờ 30 phút ngày 7.5.1954; tiếng nổ của khối bộc phá còn là 

hiệu lệnh tổng công kích đợt cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ”. 

(13). Cửa và đường hầm để đặt khối bộc phá. Bên cạnh có biển ghi tóm tắt 

nội dung: “ Đường hầm do đội trưởng Nguyễn Phú Xuyên Khung chỉ huy đội 

công binh 83 và một phân đội bộ binh tiểu đoàn 255 (Trung đoàn 174 - Đại đoàn 

316) đào từ ngày 20.4 đến ngày 4.5.1954, đặt an toàn khối bộc phá 960 Kg”.  

(14). Căn hầm chỉ huy của Đại đội trưởng Đại đội 674 Lâm Viết Hữu nằm 

phía Tây Nam đồi A1, nơi đồng chí đã chỉ huy đơn vị chiến đấu. Có biển ghi tóm 

tắt nội dung: “Hầm chỉ huy phía trước của Trung đoàn 174 và Trung đoàn 102. 

Tại đây Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102 – Đại đoàn 308 Nguyễn Hùng Sinh 

và các Trung đoàn phó Trung doàn 174 – Đại doàn 316 Nguyễn Ngọc Bích, 

Nguyễn Đức Y trực tiếp chỉ huy chiến đấu”. 

(15). Bức phù điêu màu hồng ở hướng Đông là khu vực giành giật giữa ta 

và địch, trên bức phù điêu có hình ảnh các anh bộ đội đang cầm súng, lựu đạn 

nhằm bắn vào quân địch, phía dưới là hình ảnh anh bộ độ vừa cầm súng vừa nghe 

thông tin điện đài, bên cạnh có gắn biển ghi nội dung: “ khu vực giành giật quyết 

liệt giữa ta và địch liên tục từ ngày 30.4 đến ngày 6.5.1954”. 
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(16). 10 lô cốt trong 37 lô cốt của địch đã được khôi phục lại. Kết cấu đều 

bằng gỗ, đất và bao cát. Dọc theo đường hào có các hố bắn, hàm ếch và các hốc 

để đựng đạn. 

(17). Phía Đông ngọn đồi là căn hầm của đồng chí Trung đoàn trưởng Trung 

đoàn 102 Đại đoàn 308 Nguyễn Hùng Sinh, đơn vị đã thay Trung đoàn 174 Đại 

đoàn 316 của đồng chí Nguyễn Hữu An tiến công lên cứ điểm A1 lần thứ 2 vào 

ngày 02/4/1954.  

(18). Đường hào tấn công của quân đội ta từ Đồi Cháy sang A1. 

Bên cạnh đó, công tác tôn tạo vẫn còn một số bất cập, hạn chế: 

Về chủ trương bảo tồn, tôn tạo di tích: Theo TS. Nguyễn Xuân Năng – Giám 

đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 2014 nhận định rằng ngay sau chiến 

thắng, thực hiện đưa dân về san lấp trận địa để sản xuất là đúng đắn, song lại tiến 

hành ồ ạt, không khoanh vùng giới hạn nên di tích chiến trường bị xâm lấn và mất 

đi khá nhiều. Trong lúc đó chủ trương về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên 

Phủ lại không được đặt ra kịp thời và đúng tầm, không có chủ trương quy hoạch 

rõ ràng nên di tích tiếp tục bị xâm lấn ngày càng nghiêm trọng hơn. Năm 1999, 

tỉnh lỵ tỉnh Lai Châu (sau này là thành phố Điện Biên Phủ) đặt ngay ở trung tâm 

di tích (Phân khu trung tâm Mường Thanh), đất di tích ở cánh đồng, 2 bờ sông 

Nậm Rốm, chân các ngọn đồi bị xâm lấn thành đất xây dựng công sở, khu dân cư, 

hoặc di tích bị nhà dân, công sở che khuất. Nạn trộm cắp các bộ phận xe, pháo, 

cột chống kim loại, hàng rào dây thép gai, nạn đào bới tìm sắt phế liệu làm cho di 

tích bị biến dạng, không còn giữ được nguyên vẹn. 

Về xác định, lập hồ sơ quản lý di tích: Do nhận thức về vị trí, ý nghĩa của 

di tích Điện Biên Phủ chưa tương xứng và đầy đủ, Quyết định số 41 của Bộ Văn 

hóa (nay là Bộ VH, TT và DL) ngày 12/4/1983 chỉ xác định 21 di tích thành phần, 

đồng nhất di tích thành phần với các hạng mục của di tích thành phần, đưa cả di 

tích thành Hoàng Công Chất (không thuộc di tích chiến trường Điện Biên Phủ) 

vào di tích Điện Biên Phủ. Từ năm 1983 đến năm 2003, các di tích thành phần 

nêu trên chưa được khảo sát, lập hồ sơ, làm thủ tục công nhận. Năm 1994, 2 xác 

xe tăng, đó là 2 vật chứng duy nhất ở di tích thành phần Phân khu Hồng Cúm 

được chuyển về Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Về phục hồi, tôn tạo di tích: Còn những quan điểm, cách làm khác nhau, 

chưa khoa học, thiếu thống nhất. Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Lịch sử Quân sự 
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Việt Nam và các nhân chứng lịch sử đều thống nhất lấy không gian, thời gian 

chiến trường Điện Biên Phủ sau chiến thắng chiều ngày 7/5/1954 làm căn cứ để 

phục hồi, tôn tạo. Song thực tế hiện nay nhiều hạng mục không đúng với cảnh 

quan chiến trường, trên các quả đồi, điểm cao trồng quá nhiều cây che lấp các dấu 

tích, cấu trúc trận địa vừa làm cho người xem khó nhận ra ở các ngọn đồi nêu trên 

đã từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt giữa quân ta với quân Pháp. 

Tại di tích Đồi A1, hệ thống vách lô cốt, hầm, chiến hào, giao thông hào 

của địch và ta dùng bê tông giả đất nhưng nhẵn nhụi, “vuông thành sắc cạnh”, 

không phù hợp với công trình quân sự đào đắp bằng cuốc, xẻng. Vách của hố bộc 

phá cũng bằng phẳng, chưa tạo được vẻ tự nhiên do sức ép của khối thuốc nổ gần 

1000kg từ dưới phá lên; các hầm, lô cốt, lỗ châu mai, đất đắp còn thiếu độ dày 

cần thiết, độ dài của giao thông hào còn chưa đủ khiến cho khách tham quan khó 

hình dung trên thực tế, đôi chỗ còn gây phản cảm. 

Trong công tác tôn tạo di tích, nhìn chung là vẫn có những cách làm, kỹ 

thuật, chất liệu chưa tối ưu và đảm bảo bền vững. Tượng đài chiến thắng đặt ở 

D1, do nhiều nguyên nhân, chỉ một thời gian sau khi hoàn thành đã phải sửa chữa 

nhiều lần, gia cố móng, xử lý bề mặt, các khớp nối của tượng, nhất là việc khắc 

phục sự cố rò rỉ của chất liệu đồng, sự rạn nứt của bệ móng là những việc làm vừa 

tốn kém, vừa ảnh hưởng đến chất lượng của tượng đài. 

Những hiện vật, khí tài,… sử dụng trong chiến tranh được trưng bày vẫn còn 

thiếu, chưa đầy đủ như thiếu thông tin mô tả chi tiết, còn nhiều hiện vật trưng bày 

bên Ban Quản lý di tích những ghi mã bên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ, việc trưng bày bổ sung các di tích thành phần, do độ ẩm cao, phương tiện bảo 

quản đơn giản nên hiện vật chất liệu gỗ, giấy nhanh bị mủn, nấm mốc. 

Hiện nay, chưa có sự thống nhất căn bản về chất liệu, kiểu chữ, có tô màu 

hay không tô màu, hoa văn trên các bia di tích, kiểu dáng, kích thước… cho hệ 

thống các bia, biển giới thiệu di tích và cần nghiên cứu cơ bản và khoa học hơn. 

Trong quá trình thiết kế, thi công phục hồi, tái hiện hiện di tích thì đa phần 

các lực lượng thiết kế, thi công phục hồi di tích là các đơn vị dân sự, chỉ có ít đơn 

vị quân sự (Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên), 

còn lại là các đơn vị dân sự, khi thi công phục hồi các hạng mục di tích thiếu kiến 

thức quân sự, khó đảm bảo tính chân thực, khách quan và khoa học.  
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1.6.3. Nhận xét về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đồi A1 

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn, tôn 

tạo di tích lịch sử Đồi A1 cho thấy, ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng và 

Nhà nước đã bắt đầu đi vào thực hiện và chú tâm tới công tác này. Tuy nhiên, do 

tình hình kinh tế đất nước còn hạn chế, vì vậy, công tác này còn nhiều hạn chế và 

bỏ ngỏ mặc dù nhiều hạng mục công trình, dấu tích, chứng tích lịch sử đã được 

bảo tồn, tôn tạo lại để di tích Đồi A1 làm nơi phục vụ cho giáo dục truyền thống 

cách mạng thế hệ trẻ và đặc biệt khai thác thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của 

quốc gia, của địa phương. 

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 

- Giá trị lịch sử: Di tích đồi A1 là một chứng tích lịch sử góp phần làm lên 

thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 quân đội ta. Thông qua 

di tích giúp các nhà nghiên cứu tìm về quá khứ để khám phá nghệ thuật quân sự 

Việt Nam, lối sinh hoạt thời chiến và những tư duy sáng tạo của thế hệ người Việt 

Nam trong cuộc trường chinh chống giặc ngoại xâm giữ gìn giang sơn đất nước. 

Từ đó giúp các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế nhận diện được đó là 

nghệ thuật quân sự Việt Nam nó sẽ không lẫn với bất cứ dân tộc nào trên thế giới. 

- Giá trị văn hóa: Đồi A1 thể hiện rõ nét đẹp văn hóa đặc trưng của lịch sử 

dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; sự tồn tại của trận địa góp phần 

làm giàu cho nghệ thuật quân sự Việt Nam “lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh” 

phát huy tối đa sức mạnh của ta, hạn chế tối đa sức mạnh của địch, phát huy trí 

thông minh, sáng tạo trong chiến đấu. Từ lâu, các di tích khu di tich chiến trường 

Điện Biên Phủ nói chung trong đó có trận địa đồi A1 đã đi vào văn học, thơ ca để 

lưu giữ và mô tả về vẻ đẹp của loại hình văn hóa vật thể này. Di tích đã và sẽ trở 

thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu ngoan cường của bộ binh Việt Nam, là 

sự kết tinh những kinh nghiệm sống, chiến đấu và lối tư duy sáng tạo trong đời 

sống sinh hoạt thường ngày cũng như trong chiến đấu của quân đội ta để gìn giữ 

từng tấc đất thân yêu của Tổ quốc. 
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Di tích đồi A1 đã và sẽ cho chúng ta cảm nhận được nhịp sống và hơi thở 

của các chiến sỹ bộ binh tại thời điểm lịch sử diễn ra chiến sự ác liệt tại mặt trận 

Điện Biên Phủ năm 1954 và thực sự trở thành nét đẹp văn hóa Việt. 

- Giá trị khoa học thẩm mỹ: Di tích đồi A1 là cơ sở cho các nhà nghiên cứu 

về văn hóa, quân sự  nói chung và các nhà nghiên cứu về văn hóa, quân sự Việt 

Nam nói riêng, xác định được bộ binh chủ lực Việt Nam đã xuất hiện, tồn tại và 

phát triển gắn với  lịch sử phát triển của quân sự Việt Nam, đây là di sản văn hóa 

mang giá trị tiêu biểu của dân tộc Việt Nam được khẳng định với bạn bè thế giới; 

đồng thời còn khơi nguồn cảm hứng cho những người say mê nghệ thuật và ra đời 

những tác phẩm, những công trình nghiên cứu có giá trị sẽ còn mãi với thời gian. 

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

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như đạo lý “uống nước nhớ 

nguồn” của nhân dân ta, hàng năm vào dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ 

niệm chào mừng chiến thắng. Đặc biệt vào các lễ kỉ niệm lớn  như 5 năm, 10 năm 

chiến thắng, ngoài các hoạt động thông thường, tỉnh còn tổ chức các lễ mit tinh 

trọng thể, các cuộc thi lớn qui mô toàn quốc tại các khu vực trung tâm, nhân dân 

cả nước đều nô nức về tham gia và thăm lại chiến trường xưa trong đó có di tích 

đồi A1, tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Chiến trường Điện Biên 

Phủ. 

Di tích cũng là nơi nhân dân địa phương và khách tham quan thường xuyên 

đến, để tìm hiểu về lịch sử, ghi nhớ những hy sinh mất mát của cha ông ta để đi 

đến chiến thắng vĩ đại. Đồng thời qua đó giáo dục các thế hệ, bồi dưỡng lòng yêu 

nước, tự hào dân tộc. 

Hằng năm, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách từ mọi miền đến tìm hiểu, 

tham quan và nghiên cứu những chứng tích còn lại của chiến thắng "Lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu". 

Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được công nhận là Di tích lịch sử Quốc 

gia đặc biệt vào năm 2009. Hiện nay, Di tích bao gồm 45 điểm di tích thành phần 

nằm trải rộng ở khu vực lòng chảo thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và 

huyện Tuần Giáo, trong đó, một số điểm di tích được đưa vào phục vụ khách tham 

quan như Di tích Ðồi A1, Đồi D1, Hầm Đờ-Cát, Cầu Mường Thanh, Sở Chỉ huy 

chiến dịch Ðiện Biên Phủ... Tham quan Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là 
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hành trình không thể thiếu mà mỗi du khách luôn mong muốn khi đặt chân lên 

mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. 

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. 

Năm 1959, Đảng và nhà nước bắt đầu quan tâm đến việc giữ gìn và phát 

huy giá trị của các di tích trên phạm vị cả nước trong đó có tỉnh Điện Biên. Công 

tác trùng tu, tôn tạo khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ được bắt đầu tiến 

hành, xứng tầm với quy mô và tầm vóc chiến thắng vĩ đại của quân dân Việt Nam. 

Năm 1962, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ được công nhận là di tích cấp 

Quốc gia theo quyết định số 313 – VH/VP ngày 28 tháng 4 năm 1962, về việc xếp 

hạng những di tích, danh thắng toàn miền Bắc. Di tích A1 đã được nhiều lần tu 

bổ chống xuống cấp đối với một số hạng mục chủ yếu. 

 Năm 1964, dựng bia ghi lại sự kiện ở hầu hết các di tích, làm chữ nổi bằng 

bê tông cốt thép trên đồi A1 và một số di tích khác. Năm 1989, tu bổ lại các di 

tích trong đó có đồi A1. Năm 1994, làm lại các bia biển như ở Sở chỉ huy chiến 

dịch ở Mường Phăng, hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ở Mường 

Phăng, đồi A1. Năm 1997, đổ bê tông từ đường Quốc lộ 279 lên bậc tam cấp đồi 

A1. Năm 1998, đồi A1 được tu sửa, làm mới một số hạng mục. Năm 1999, nhân 

dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đã tu bổ cấp thiết một số hạng 

mục quan trọng như Sở chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, hầm chỉ huy Tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đồi A1 và nâng cấp nhà trưng bày Chiến thắng lịch 

sử Điện Biên Phủ. Năm 2003, để chuẩn bị  chào mừng kỉ niệm 50 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ, đồi A1, Sở chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, hầm chỉ huy Tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Tôn tạo đường kéo pháo bằng tay ở Nà Nhạn, cải 

tạo bãi duyệt binh mừng chiến thắng và xây dựng nhà văn hóa ở bãi duyệt binh. 

Năm 2009, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ được công nhận là Di tích lịch 
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sử cấp Quốc gia đặc biệt theo quyết định số 1272/QĐ – TTg ngày 12 tháng 8 năm 

2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Theo 

quyết định số 41 VH/QĐ, ngày 12 tháng 4 năm 1983 của Bộ Văn hóa, di tích đồi 

A1 có diện tích bảo vệ khu vực I là 53.350m2, khu vực II là 28.650m2. 

Hiện nay, tại di tích A1 có tường rào bao quanh, đã khôi phục lại một số 

hạng mục tiêu biểu: Hầm chỉ huy và hầm đại liên trên đỉnh đồi, lô cốt cây Đa cụt 

và 10 lô cốt khác trong tổng số 37 lô cốt của địch, 2 hầm chỉ huy của ta, hố bộc 

phá, đường hầm đặt khối bộc phá, 1.030 mét đường hào lộ thiên và 92 mét đường 

hào có nắp trong tổng số gần 4.000 mét đường hào của địch, 52 mét đường hào 

tiến công chiến đấu của ta, 7.155m2 hàng rào và 400 mét đường hào phản kích 

của địch. Tại một số hầm của ta và của địch có trưng bày một số hiện vật, ma nơ 

canh nhằm phần nào tái hiện một cách sinh động trận chiến lịch sử đã diễn ra tại 

đây. Di tích có nhà sa bàn, nhà ở của bảo vệ để trông coi và phòng bán vé cho 

khách tham quan. 

Bên cạnh đó, hoạt động phát huy giá trị lịch sử của di tích đồi A1 vào giáo 

dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển du lịch của địa 

phương còn có hạn chế, bất cập như: 

Về phát huy giá trị lịch sử: Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức 

giáo dục truyền thống cách mạng về giá trị di tích lịch sử vẫn mang tính sự kiện, 

thiếu sự kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp hiện nay. Do chưa bắt kịp với sự thay 

đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào xây dựng những hệ thống số 

hóa ảo không gian di tích lịch sử Đồi A1 để tuyên truyền và phổ biến mang ý nghĩa 

giáo dục về lịch sử cách mạng và phát huy giá trị của di tích vào thúc đẩy, phát triển 

du lịch. 

+ Vào giáo dục: Trong những năm qua, mặc dù công tác tuyên truyền, giáo 

dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ cũng đặc biệt được chú 

trọng, đã tạo được sự gắn kết giữa nhà trường và các ban quản lý di tích. Tuy 

nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, như toàn bộ các thông tin, ý nghĩa và 

giá trị của cuộc cách mạng chiến thắng Điện Biện Phủ cũng như cứ điểm di tích 

lịch sử Đồi A1 chưa được đồng bộ và thường xuyên đưa vào trong các trường học 

các cấp để phổ biến và nâng cao nhận thức giáo dục của các thế hệ học sinh trong 

cả nước, ngay tại các trường trong tỉnh Điện Biên vẫn còn hạn chế là chưa thường 

xuyên tổ chức được các buổi đến tham quan. 

+ Vào thúc đẩy và phát triển du lịch: Dựa vào những lợi thế về di tích lịch 

sử, hàng năm, tỉnh đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan. Tuy có lợi thế 
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về di tích lịch sử nhưng việc khai thác, phát huy giá trị của các di tích lịch sử chưa 

tương xứng với tiềm năng hiện có. Di tích chưa trở thành một thế mạnh góp phần 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Dịch vụ phục vụ tham quan di tích 

Đồi A1 chưa được khai thác hết tiềm năng thế mạnh của di tích. Dịch vụ phục vụ 

tham quan các di tích thành phần ở xa thành phố như Mường Phăng, Nà Nhạn còn 

bỏ ngỏ. Nhân viên bảo vệ, hướng dẫn tham quan có khi còn chưa hiểu hết các di 

tích thành phần, vốn ngoại ngữ căn bản để giới thiệu cho khách nước ngoài chưa 

được trang bị đầy đủ. Bên cạnh đó, hiện nay di tích vẫn áp dụng các phương pháp, 

phương tiện truyền thống trong tiếp cận du khách, quảng bá hình ảnh của di tích. 

 

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 

Trong chương này, báo cáo tập trung trình bày các vấn đề liên quan tới 

thông tin thu nhận được dựa vào các nguồn khác nhau để phục vụ cho việc phaan 

tích các thông tin, dữ liệu làm cơ sở cho thiếu kế cấu trúc dữ liệu và xây dựng hệ 

thống mô phỏng ảo về di tích Đồi A1, cụ thể: 

Thông tin, dữ liệu khảo sát thực địa tại di tích lịch sử Đồi A1 và thuyết 

minh viên về di tích Đồi A1. 

Thông tin, dữ liệu khảo sát khách du lịch, cán bộ Ban Quản lý di tích về 

hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử trong du lịch. Phân tích thông 

tin, dữ liệu khảo sát của cơ quan quản lý, lãnh đạo cơ quan quản lý về hoạt động 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử trong du lịch. 

Dữ liệu, thông tin dựa vào nhân chứng lịch sử; 

Dữ liệu, thông tin dựa vào phim tư liệu/tài liệu về lịch sử Đồi A1 của Bộ 

Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam và các video khác... 

Thu thập thông tin, dữ liệu từ các sách, báo, tranh ảnh, sổ tay, Internet. Tài 

liệu báo cáo, kỷ yếu tại các hội thảo, hội nghị khoa học,… 

Thông tin, dữ liệu dựa vào chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ chuyên môn 

các cơ quan quản lý, lưu trữ lịch sử. 

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):  
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Một số phương pháp thu nhận dữ liệu 

Như vậy, trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu có thể có nhiều 

phương pháp và cách thức tiếp cận, thu thập các loại thông tin, dữ liệu khác nhau 

từ những nguồn khác nhau như trong hình trên. Với mỗi cách tiếp cận, thu thập 

khác nhau, chúng ta có được những thông tin chính xác khác nhau để phục vụ cho 

việc phân tích và thiết kế, phát triển hệ thống thông tin mô phỏng ảo về di tích 

lịch sử Đồi A1 và hệ thống tái hiện 3D về di tích lịch sử Đồi A1. 

Thông tin, dữ liệu thu thập được có thể là tài liệu, hồi ký, ký ức về lịch sử 

Đồi A1, phim tư liệu, tài liệu, các video, các mô hình 3D, hay là các hình ảnh về 

lịch sử diễn ra tại Đồi A1, di tích Đồi A1 xưa và nay,... Từ các dữ liệu này, các 

chuyên gia công nghệ thông tin sẽ tiến hành phân tích, thiết kế mô hình hóa thành 

các mô hình 3D để hiển thị trên máy tính. 

Đối với phương pháp thu nhận dữ liệu từ các sách, tài liệu, hồi ký, ký ức về 

lịch sử Đồi A1, thì dữ liệu chủ yếu là thu nhận các thông tin mô tả về nội dung và 

các hình ảnh, mô hình mô tả. Với phương pháp này thì dữ liệu chính là các thông 

tin mô tả về các thành phần, các mốc lịch sử diễn biến quan trọng. Sau khi đã có 

đủ dữ liệu về hình ảnh và mô tả, nhóm công nghệ thông tin sẽ tiến hành dùng phần 

Tư liệu ảnh từ các Ban 

Quản lý di tích, Bảo tàng 

chiến thắng lịch sử 

ĐBP,… 

Nhân chứng 

lịch sử 

Một số nguồn thông 

tin khác 

Cơ sở dữ liệu thu nhận 

về Di tích Đồi A1 

Khảo sát thực 

địa di tích Đồi 

A1 

Phim tài liệu, 

video 

Cán bộ, chuyên 

gia, nhà quản lý 
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mềm 3DSMAX, MAYA để dựng lại mô hình 3D dựa vào thông tin thu được. 

Nhưng phương pháp này lại không cho thông tin tốt về hình ảnh để có thể sử dụng 

làm hình ảnh để xây dựng mô hình trên máy tính.  

Đối với phương pháp thu nhận dữ liệu từ mô hình thực địa, hình ảnh chụp 

tại Đồi A1, các hình ảnh tại các bảo tàng, phòng trưng bày,... thực tế thì dữ liệu 

thu nhận chủ yếu là dùng máy ảnh, máy quay, máy scan để chụp lại hình ảnh các 

mô hình thật từ nhiều góc độ khác nhau, hoặc là dùng camera để quay lại các mô 

hình sau đó sử dụng một số phương pháp và các phần mềm để dựng lại mô hình 

3 chiều từ ảnh chụp được. Với phương pháp này cho thông tin chi tiết và trực quan 

về các thành phần phục vụ tốt cho quá trình xây dựng mô hình trên máy tính. 

Ngoài ra, nhóm thực hiện đề tài bằng một số nguồn khác như: chuyên gia, 

cán bộ quản lý, internet, một số cơ quan nghiên cứu. 

2.3. Thu thập và phân tích dữ liệu, thông tin thu nhận 

Hiện nay, thông tin và tài liệu về di tích Đồi A1 là rất nhiều, vì vậy trong quá 

trình thu nhận chúng ta phải chọn lọc và phân loại để thuận tiện cho quá trình xử 

lý dữ liệu sau này.  

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. 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 
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Bắc tiếp giáp với đường  Hoàng Công Chất đối diện với trường THPT thành phố 

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. Di tích đồi 

A1 có tường rào xây xung quanh bảo vệ, tường cao 2 mét. Đứng trên đỉnh đồi A1 

có thể nhìn bao quát phần lớn lòng chảo Điện Biên và vị trí Tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ năm xưa như: Sân bay Mường Thanh, C1, C2, D1, Đồi F, Đồi cháy, phân 

khu Bắc, phân khu Hồng Cúm, sông Nậm Rốm, cầu Mường Thanh, Hầm Đờ-Cát, 

…. Chếch về phía Tây Bắc cánh đồng bên kia sông là Sân bay Mường Thanh.  

Dưới đây là sơ đồ mô tả tổng thể hình ảnh về đồi A1: 

Hình ảnh đồi A1 xưa: 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 ảnh Đồi A1 xưa 

Hình ảnh đồi A1 nay:  

 

Hình ảnh Đồi A1 nay 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua khảo sát thực địa tại di tích đồi A1 hiện nay, nhóm khảo sát tiến hành 

nghiên cứu và nhận thấy một số thông tin sau: 

- Hệ thống hàng rào dây thép gai của quân Pháp được khôi phục lại một phần. 

Hàng rào này là loại hàng rào mái nhà, hàng rào cũi lợn. 

 

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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- Lô cốt Cây đa cụt hay còn gọi là “Ụ thằng người” ở phía Tây,cạnh con đường 

đi lên di tích. Tại đây có bức phù điêu màu hồng  ghi nội dung lịch sử: “Lô cốt cây 

đa cụt (Ụ thằng người) lô cốt này bị Đại đội 671 - Tiểu đoàn 251 - Trung đoàn 174 - 

Đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1 giờ 30 phút ngày 7.5. 1954”. 

   

- Hệ thống đường hào tiếp viện của quân Pháp từ Trung tâm Mường Thanh vượt 

qua cứ điểm A3 (nay là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ) qua cống con 

đường Võ Nguyên Giáp (tên gọi trước đây của đường 7/5), dưới chân đồi để lên cứ 

điểm A1. Có biển ghi: “hào tiếp viện của quân Pháp”. 

- Con đường lên đồi rộng khoảng 3 mét được dải bê tông giả đất. Trong chiến 

dịch là đường phản kích của địch bằng xe tăng và các loại xe cơ giới lên xuống đồi. 

- Bức phù điêu màu hồng cạnh đường đi lên đánh dấu đường phản kích của 

địch, có ghi nội dung: “Đường phản kích của quân Pháp từ trung tâm Mường Thanh 

lên cứ điểm A1 (Elian II)”. 

- Đường hào của quân Pháp và lô cốt của quân Pháp, có biển chú thích ở phía 

Nam di tích. 
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- Xe tăng Bazeille, đã có mái che bằng kính chuyên dụng ngăn cản được bức 

xạ, tia cực tím của mặt trời tác động trực tiếp lên xe tăng. Có biển ghi: “ Xe tăng 

(Bazeille) bị Đại đội 674 Tiểu đoàn 251 Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 tiêu diệt sáng 

1.4.1954”. 

   

  

- Ngôi mộ tập thể của 4 chiến sĩ đã hy sinh khi tiêu diệt chiếc xe tăng này và 

đánh trả đợt phản kích của địch. Đây là mộ của 4 chiến sĩ vô danh, trên bia mộ có 

ghi: “Mộ của 4 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 và Trung đoàn 102 Đại 

đoàn 308 chiến đấu, hy sinh vào rạng sáng 1.4.1954”. 

  

- Hệ thống hào có nắp của quân Pháp dài 92m (gần cửa hầm cố thủ). Đường 

hào này có 3 cửa: Một cửa thông với đường hào tiếp viện lên đồi, một cửa thông với 
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hầm ngầm cố thủ, một cửa thông với đường hào ra hầm đại liên. Có biển ghi: “ đường 

hào có nắp của quân Pháp”.  

- Hầm chỉ huy cứ điểm A1 của quân Pháp. Căn hầm này là một hầm ngầm đào 

sâu vào đồi, vốn là hầm rượu vang của toà công sứ Pháp trước năm 1945. Có tài liệu 

viết căn hầm này là hầm Bưu điện của Pháp thời còn Châu Điện Biên. 

- Hầm chỉ huy là hầm Đại liên của Pháp. Trong chiến dịch với hỏa lực, vô cùng 

lợi hại để bắn về phía quân ta trong quá trình diễn ra chiến sự tại cứ điểm A1.  

- Biển chung về di tích A1 là tấm bia lớn được ốp đá, có ghi tóm tắt về nội dung 

lịch sử tại di tích: “ Đồi A1 là một cứ điểm quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng 

tuyến 5 quả đồi phía Đông bảo vệ khu trung Tâm Mường Thanh.  

- Hố bộc phá: Hố hình phễu với đường kính miệng 18m, sâu 12m. Hố bộc phá 

này được tu bổ lần đầu năm 1999 và lần 2 vào năm 2004. 

    

- Cửa và đường hầm để đặt khối bộc phá. Bên cạnh có biển ghi tóm tắt nội dung: 

“ Đường hầm do đội trưởng Nguyễn Phú Xuyên Khung chỉ huy đội công binh 83 và 

một phân đội bộ binh tiểu đoàn 255 (Trung đoàn 174 - Đại đoàn 316) đào từ ngày 

20.4 đến ngày 4.5.1954, đặt an toàn khối bộc phá 960 Kg”.  

- Căn hầm chỉ huy của Đại đội trưởng Đại đội 674 Lâm Viết Hữu nằm phía Tây 

Nam đồi A1, nơi đồng chí đã chỉ huy đơn vị chiến đấu. Có biển ghi tóm tắt nội dung: 

“Hầm chỉ huy phía trước của Trung đoàn 174 và Trung đoàn 102.  

- Bức phù điêu màu hồng ở hướng Đông là khu vực giành giật giữa ta và địch, 

trên bức phù điêu có hình ảnh các anh bộ đội đang cầm súng, lựu đạn nhằm bắn vào 

quân địch, phía dưới là hình ảnh anh bộ độ vừa cầm súng vừa nghe thông tin điện 

đài, bên cạnh có gắn biển ghi nội dung: “ khu vực giành giật quyết liệt giữa ta và 

địch liên tục từ ngày 30.4 đến ngày 6.5.1954”. 
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- 10/37 lô cốt của địch đã được khôi phục lại. Kết cấu đều bằng gỗ, đất và bao 

cát. Dọc theo đường hào có các hố bắn, hàm ếch và các hốc để đựng đạn. 

 

-  Phía Đông ngọn đồi là căn hầm của đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 

102 Đại đoàn 308 Nguyễn Hùng Sinh, đơn vị đã thay Trung đoàn 174 Đại đoàn 316 

của đồng chí Nguyễn Hữu An tiến công lên cứ điểm A1 lần thứ 2 vào ngày 02/4/1954. 

- Đại tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tham gia chiến đấu tại đồi A1 
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Việc thu thập thông tin, dữ liệu về di tích Đồi A1 được thực hiện dựa vào 

phương pháp khảo sát thực địa tại di tích Đồi A1 để có được những hình ảnh, video, 

thông tin về Đồi A1 như các vị trí quan trọng, đường hào giao thông, đường rào thép 

gai, các lô cốt, hố bộc phá,…. Từ đó, làm cơ sở để thiết kế và xây dựng mô hình hỗ 

trợ mô phỏng 3D về các hiện vật, chứng tích lịch sử. 

Việc thu thập các thông tin, dữ liệu trên được thực hiện bằng máy ảnh, máy 

quay camera,… 

2.3.2. Phân tích thông tin, dữ liệu về các hiện vật  

Trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống giới thiệu, quảng 

bá và đặc biệt là mô hình hóa và mô phỏng các hiện vật, khí tài được sử dụng trong 

chiến tranh tại đồi A1 trong chiến trường Điện Biên Phủ mà hiện đang có tại phòng 

trưng bày tại Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên. 

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: 

DANH MỤC HIỆN VẬT  
       

STT Tên gọi hiện vật 
Số 

lượng 
Chất liệu 

Tình 

trạng 

Nguồn 

gốc 
Ghi chú 

1 Vỏ ống bộc phá 1 Sắt  Cũ Gốc  

2 Cà mèn 1 Nhôm đúc Cũ Gốc  

3 Băng đạn đại liên Mas 1 Thép  Cũ Gốc  

4 Bi đông 1 Nhôm đúc Cũ Gốc  

5 Súng tiểu liên tuyn  1 Thép đúc Cũ Gốc  

6 Bi đông 1 Sắt  Cũ Gốc  

7 Hộp đạn 12,7mm 1 sắt Cũ Gốc  

8 Súng tiểu liên tuyn  1 Sắt  Cũ Gốc  

9 Bi đông 1 sắt Cũ Gốc  

10 Xẻng kèm cuốc 1 Sắt  Cũ Gốc  

11 Cà mèn 1 Nhôm Cũ Gốc  

12 Ca 1 Nhôm Cũ Gốc  

13 Mũ sắt 2 Sắt Cũ Gốc  

14 Vỏ lựu đạn quả na 3 Sắt Cũ Gốc  

15 Xẻng 1 Sắt Cũ Gốc  

16 Bát   1 Sắt Cũ Gốc  

18 Xẻng 1 Sắt Cũ Gốc  

19 Băng đạn tiểu liên tuyn 1 Sắt Cũ Gốc  

20 Băng đạn trung liên  1 Sắt Cũ Gốc  

21 Lựu đạn quả dứa 2 Sắt Cũ Gốc  



83 

 

22 Lựu đạn chày 2 Sắt Cũ Gốc  

23 Mảnh dù (khăn quàng) 1 Vải, dù  Cũ Gốc  

24 Áo mưa 1 Nhựa Cũ Gốc  

25 Cà mèn (Ăng gô) 1 Nhôm Cũ Gốc  

26 Lưỡi xẻng 1 Sắt Cũ Gốc  

27 Vỏ đạn cối 60mm 3 Sắt Cũ Gốc  

28 Bi đông 2 Nhôm Cũ Gốc  

29 Ca 1 Nhôm Cũ Gốc  

30 Vỏ đạn chống tăng 1 Sắt Cũ Gốc  

31 Ba lô 1 Vải Cũ Phục chế  

32 Bát 2 Tre Cũ Phục chế  

33 Võng 1 Vải Cũ Phục chế  

34 Mũ 1 Tre Cũ Phục chế  

35 Túi  2 Vải Cũ Phục chế  

36 Súng tiểu liên K50 1 Sắt Cũ Thay thế  

37 Súng trung liên 1 Sắt Cũ Thay thế  

38 Súng tiểu liên tuyn 1 Sắt Cũ Thay thế  

39 Băng đạn tiểu liên K50 2 Sắt Cũ Thay thế  

40 Xe tăng trên đồi A1 1 Sắt Cũ Gốc  

Trên đây là danh sách những hiện vật được khảo sát tại Ban Quản lý di tích.  
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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,…. Dưới đây là một số hình sau: 

TT 
Danh nhân vật lịch 

sử 

Thông tin 

mô tả 

Danh sách nhân vật 

lịch sử 

Thông tin 

mô tả 

1 

 

Đ/c Nguyễn 

Ngọc Bảo 

Anh hùng 

LLVTND 

 

Đ/c Lưu Viết 

Thoảng 

Anh hùng 

LLVTND 

2 

 

Đ/c Chu Văn 

Mùi 

Anh hùng 

LLVTND 

 

Đ/c Nguyễn 

Văn Bạch 

Anh hùng 

LLVTND 

3 

 

Đ/c Lâm 

Viết Hữu 

Anh hùng 

LLVTND 

 

Đ/c Nguyễn 

Hữu An 

Anh hùng 

LLVTND 

4 

 

Đ/c Nguyễn 

Phúc Xuyên 

Khung 

Anh hùng 

LLVTND 
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  Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành khảo sát một số thông tin 

hình ảnh về diễn biến cuộc chiến tranh tại đồi A1 như: 

TT 
Danh sách chứng tích, diễn 

biến lịch sử 

Thông tin 

mô tả 

Danh sách chứng tích, diễn 

biến lịch sử 

Thông 

tin mô tả 

1 

 

Ngày 

20/11/1953 

Quân Pháp 

nhảy dù 

chiếm 

đóng Điện 

Biên Phủ 

 

Ngày 

30/3/1054 

Bộ đội ta 

bắt đầu 

tấn công 

vào cứ 

điểm A1 

2 

 

Chiến đấu 

giữ vững 

trận địa 

đợt phản 

kích của 

Pháp 

 

Pháo binh 

ta tiến 

công vào 

dãy đồi 

phía 

Đông Mở 

màn đợt 

tấn công 

thứ 2 

3 

 

Dịch từ 

công sự cố 

thủ xông ra 

đánh 

chiếm lại 

cứ điểm 

A1   
 

Ngày 

1/4/1954 

Trung 

đoàn 174, 

Đại đoàn 

316 bắn 

chiến xe 

tăng 

Bazeiler 

của Pháp 

4 

 

Các chiến 

sĩ của ta 

tháo gỡ 

bom địch 

lấy thuốc 

nổ chuẩn 

bị cho khối 

bộc phá 

1000 kg  

Máy 

điềm hỏa 

của đ/c 

Nguyễn 

Hùng 

Sinh 

5 

 

Máy điện 

thanh của 

đ/c Chu 

Văn Mùi 

 

Sơ đồ cấu 

tạo khối 

bộc phá 
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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). 

Thông qua khảo sát thực tế tại các bảo tàng có liên quan có lưu trữ những thông 

tin, hình ảnh, phim tài liệu,… về những hiện vật, khí tài, diễn biến các trận đánh lịch 

sử, các đợt tấn công diễn ra tại cứ điểm đồi A1. 

Cũng như những bài viết về những hồi ký, ký ức của những nhân chứng lịch sử 

đã tham gia chiến đấu tại cứ điểm đồi A1, diễn biến những đợt tấn công, từ những 

chuẩn bị đến những đợt tấn công trong giai đoạn 39 ngày đêm tại cứ điểm đồi A1, 

cụ thể: 

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

tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
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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). 
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8. Thông tin về mệnh lệnh cho khối bộc phá nổ: 

 

Dưới đây là một số hình ảnh khảo sát được chụp tại các Bảo tàng để phục vụ 

cho việc nghiên cứu: 

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

 

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

 

- Sáng ngày 15/7/2020: 

  

- Chiều ngày 15/7/2020: 
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Hình ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: 
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Hình ảnh tại Bảo tàng Quân khu I, II: 

  

  

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.   

Trên cơ sở những tư liệu lịch sử, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy những 

giá trị về lịch sử tại đồi A1, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng phiếu điều tra, 

khảo sát để thu thập những thông tin, dữ liệu về những diễn biến tại các cuộc tấn 

công diễn ra tại cứ điểm đồi A1 dựa vào những nhà quản lý tại các Ban Quản lý di 

tích, cán bộ quản lý di tích và những nhân chứng lịch sử để có thêm được những tư 

liệu, thông tin và dữ liệu quý báu để phục vụ cho công tác nghiên cứu. 

  

 

 

 

 

 

 

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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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 như sau: 

(1). Cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan quản lý di tích đồi A1 

như Ban Quản lý di tích tỉnh, cụ thể:  

- Ông Phạm Việt Dũng: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện 

Biên 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chuyên viên Phòng Quản lý Di sản văn hóa 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. 

- Ông Nguyễn Anh Đạo: Giám đốc Ban Quản lý di tích. 

- Bà Phạm Thị Thảo: Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích ( là thành viên của 

đề tài KHCN). 

- Bà Hoàng Thị Thoa: Trưởng phòng Nghiệp vụ di tích ( là thành viên của 

đề tài KHCN). 

- Bà Vũ Thị Thanh: Trưởng phòng Phát huy giá trị di tích. 

- Ông Lê Đình Hải: Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ di tích 

- Ông Trần Văn Cương – Phó trưởng phòng Phòng nghiệp vụ - Bảo tàng 

Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. 

Và một số cán bộ nhân viên của Bản Quản lý di tích. 

Qua gặp gỡ và trao đổi với những cán bộ, lãnh đạo quản lý tại các cơ quan 

quản lý trực tiếp và quản lý gián tiếp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp và 

có một số phân tích thông tin như sau: 
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(2). Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử 

Với những nhân chứng lịch sử là những cựu chiến binh, những người đã từng 

tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ trong đó, tập trung ở cứ điểm 

đồi A1. Việc gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn và xin ý kiến các nhân chứng lịch sử sẽ 

có được những thông tin, dữ liệu hữu ích về những diễn biến về lịch sử, chiến 

tranh lịch sử, đặc biệt là những thông tin giữa quân ta và quân Pháp, diễn biến 

những đợt chuẩn bị, phòng ngự, giành giật và diễn biến những đợt tấn công của 

quân ta tại cứ điểm đồi A1 trong suốt 39 ngày đêm từ 30/3/1954 đến 7/5/1954. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã thu thập được những thông tin, dữ liệu và 

những hồi ký về diễn biến các trận đánh tại cứ điểm đồi A1 thông qua những lời 

kể của các nhân chứng lịch sử thể hiện dưới dạng video, file ghi âm (âm thanh).  

Dưới đây là một số danh sách các nhân chứng lịch sử mà nhóm nghiên cứu 

đã gặp gỡ để xin ý kiến, thông tin các cụ về các đợt tấn công diễn ra tại cứ điểm 

đồi A1 trong 39 ngày đêm giành giật giữa quân ta và quân Pháp, cụ thể: 

 

 

 



96 

 

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. Ông Đỗ Ca Sơn – Chiến sĩ Trung Đoàn 174, Đại đoàn 316. Nay cụ đang ở 

Khu đô thị Times City, Hà Nội. 

 

3. Đồng chí Lưu Xuân Hợp – Đơn vị F316, Trung đoàn 174. Nay cụ đang sống 

ở Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
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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. 

 

6. Đồng chí Phạm Phú Thuyên - E174, F316, nay cụ đang sống ở phường 

Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ. 
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7. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Đơn vị D925, E174, F316, nay cụ đang sống 

ở phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ. 

 

8. Đồng chí Trần Đình Đường – Đơn vị F316, Nay cụ sống tại phường Tân 

Thanh, TP.Điện Biên Phủ. 
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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. 

  

10. Đồng chí Hoàng Văn Bẩy – Đơn vị E174, F316, Nay cụ đang sống tại Thanh 

Trường, TP. Điện Biên Phủ.  
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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 địa chỉ: 

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

4KZ44HyoZJQupZ3qyCngGfl3SCdlLQ/viewform 

 

 

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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Tính đến ngày 16/12/2020, nhóm nghiên cứu đã thu được 230 phiếu trả lời, kết 

quả cụ thể được phân tích chi tiết sau: 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN, TÔN TẠO, 

PHỤC DỰNG, TÁI HIỆN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀO GIÁO DỤC 

VÀ DU LỊCH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒI A1 

- Số lượng phiếu khảo sát thu được: 230 phiếu 

- Giới tính 

 

- Độ tuổi 
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2. Quý Anh/chị đến di tích đồi A1 – Điện Biên Phủ lần thứ mấy? 

 

3. Kênh thông tin nào quý anh/chị thấy dễ dàng tiếp cận và tin cậy để tìm hiểu về 

di tích lịch sử đồi A1 – Điện Biên Phủ? 
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B. BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHỤC DỰNG, TÁI HIỆN LỊCH SỬ ĐỒI A1 
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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… 
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Chương 3: 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D 

 

3.1. Giới thiệu về mô hình 3D 

Mô hình 3D là quá trình tạo biểu diễn 3D của bất kỳ bề mặt hoặc vật thể nào 

bằng cách thao tác đa giác, cạnh và đỉnh trong không gian 3D mô phỏng. Chúng 

ta đã thấy kết quả của mô hình 3D trong phim, hoạt hình và trò chơi video chứa 

đầy các sinh vật và cấu trúc tưởng tượng và giàu trí tưởng tượng. 

Mô hình 3D có thể đạt được bằng tay với phần mềm sản xuất 3D chuyên 

dụng cho phép nghệ sĩ tạo và biến dạng các bề mặt đa giác hoặc bằng cách quét 

các đối tượng trong thế giới thực vào một tập hợp các điểm dữ liệu có thể được 

sử dụng để thể hiện đối tượng kỹ thuật số. 

Mô hình hóa 3D: Trong đồ họa máy tính 3D, mô hình hóa 3D là quá trình 

phát triển biểu diễn toán học của bất kỳ bề mặt nào của vật thể theo ba chiều thông 

qua phần mềm chuyên dụng. Sản phẩm được gọi là mô hình 3D. Ai đó làm việc 

với các mô hình 3D có thể được gọi là một nghệ sĩ 3D. Nó có thể được hiển thị 

dưới dạng hình ảnh hai chiều thông qua quá trình gọi là kết xuất 3D hoặc được sử 

dụng trong máy tính mô phỏng các hiện tượng vật lý. 

Trong kỹ thuật biểu diễn mô hình 3D, người ta phân thành 2 nhóm : Mô hình 

hóa vật thể và Mô hình hóa hình học. 

Kỹ thuật mô hình hóa hình học được phát triển trong các ngành công nghiệp 

tự động hóa và chủ yếu được sử dụng để thiết kế các hình dạng của xe hơi. Hiện 

nay, mô hình này còn được ứng dụng trong các ngành như công nghiệp hàng 

không, hải quân,... và một số lĩnh vực khác. Mô hình này cũng hỗ trợ chính cho 

việc điều khiển về mặt hình dạng. 

Kỹ thuật mô hình hóa vật thể được xây dựng dựa trên các thông tin biểu diễn 

đầy đủ, chính xác, rõ ràng một đối tượng trong không gian, chúng có thể tạo ra 

các mô hình trên máy tính với khả năng phân loại bất kỳ điểm nào trong không 

gian 3 chiều : phía trong, phía ngoài, hoặc là trên bề mặt của đối tượng. 

Cách sử dụng mô hình 3D: Mô hình 3D được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, 

bao gồm kỹ thuật, kiến trúc, giải trí, phim ảnh, hiệu ứng đặc biệt, phát triển trò 

chơi và quảng cáo thương mại. Một ví dụ phổ biến về công nghệ 3D là việc sử 

dụng nó trong các hình ảnh chuyển động chính. Chỉ cần nghĩ về khung cảnh 

"Avatar", bộ phim năm 2009 của đạo diễn James Cameron. Bộ phim đã giúp biến 
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đổi ngành công nghiệp 3D khi nó sử dụng nhiều khái niệm về mô hình 3D để tạo 

ra hành tinh Pandora của bộ phim. 

Mô hình hóa 3D: 

Việc mô hình hóa 3D các đối tượng thường dựa vào các mô hình cơ bản 

trong đồ họa máy tính, cụ thể là hiện nay có hai mô hình cơ bản của ứng dụng đồ 

họa là dựa trên mẫu số hóa và dựa trên đặc trưng hình học. Trong ứng dụng đồ 

họa dựa trên mẫu số hóa thì các đối tượng đồ họa được tạo ra bởi lưới các điểm 

ảnh rời rạc. Các điểm ảnh này có thể được tạo ra bằng các chương trình vẽ, máy 

quét,... Các điểm ảnh này mô tả tọa độ xác định vị trí và giá trị mẫu. Thuận lợi 

của ứng dụng này là dễ dàng thay đổi ảnh bằng cách thay đổi màu sắc hay vị trí 

của các điểm ảnh, hoặc di chuyển vùng ảnh từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, 

điều bất lợi là không thể xem xét đối tượng từ các góc nhìn khác nhau. Ứng dụng 

đồ họa dựa trên đặc trưng hình học bao gồm các đối tượng đồ họa cơ sở như đoạn 

thẳng, đa giác,... Chúng được lưu trữ bằng các mô hình và các thuộc tính. Ví dụ : 

đoạn thẳng được mô hình bằng hai điểm đầu và cuối, có thuộc tính như màu sắc, 

độ dày. Người sử dụng không thao tác trực tiếp trên các điểm ảnh mà thao tác trên 

các thành phần hình học của đối tượng. 

Việc tạo mô hình 3 chiều thường thông qua máy quét 3 chiều hoặc các phần 

mềm chuyên dụng. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm chuyên dụng xử lý 3D khác 

nhau như: Maya, 3DS Max, Bryce 3D, InfiniD, Soft Image, … nhưng được đánh 

giá mạnh nhất và hay sử dụng nhất là hai phần mềm: Maya và 3DS Max. Hai phần 

mềm này đều là công nghệ chuẩn 3 chiều. 

Hay các Phần mềm mô hình 3D: 

Phần mềm mô hình 3D cho phép bạn thiết kế mô hình 3D cơ bản của các 

nhân vật hoặc đối tượng. Các chương trình đầy đủ tính năng cung cấp các công 

cụ bạn cần để bổ sung các thiết kế của bạn với các chi tiết thực tế. Có rất nhiều 

chương trình phần mềm mô hình 3D trên thị trường. Trong số những đánh giá cao 

nhất được liệt kê ở đây: 

- ZBrush từ Pixologic kết hợp các kỹ thuật điêu khắc đất sét vào phần mềm 

cấp độ chuyên nghiệp. Quá trình này mất nhiều giờ để thành thạo, vì vậy nó không 

được khuyến khích cho người mới bắt đầu thiết kế 3D. Các nhà phát triển tương 

tự sản xuất Sculptris, một ứng dụng mô hình 3D miễn phí tương tự nhưng đơn 

giản hơn mà các nhà thiết kế 3D mới có thể thử trước tiên. 
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- SketchUp là một chương trình 3D dành cho các nhà thiết kế có một số kinh 

nghiệm về mô hình 3D. SketchUp chuyên về cấu trúc kiến trúc và thường được 

sử dụng để trực quan hóa kiến trúc, thiết kế nội thất, quy hoạch đô thị, kỹ thuật và 

xây dựng. Nó có sẵn cho các hệ điều hành Windows và macOS. 

- Blender là phần mềm mô hình 3D mã nguồn mở miễn phí phù hợp để tạo 

phim hoạt hình, hiệu ứng hình ảnh, nghệ thuật, ứng dụng tương tác và trò chơi 

video. Nó hoạt động trên các hệ điều hành Windows, macOS và Linux. 

Với phạm vi của báo cáo này, việc tạo ra các mô hình 3 chiều với các hiện 

tượng gắn với nó là một đòi hỏi tất yếu. Luận văn trình bày kỹ thuật tiếp cận trong 

việc tạo mô hình 3 chiều trên cơ sở kết hợp 2 phần mềm tạo mô hình 3 chiều thông 

dụng hiện nay là Maya và 3DS Max. 

Maya, 3DS Max cũng như các phần mềm tạo mô hình 3 chiều khác giúp tạo 

mô hình 3 chiều mô phỏng thế giới thực. Nó có các đối tượng nguyên thuỷ như 

hình cầu, hình trụ, hình hộp, mặt phẳng, đường cong,…Từ các đối tượng nguyên 

thuỷ này ta sử dụng các thao tác như dịch chuyển, xoay, co giãn cùng với các kỹ 

thuật chỉnh sửa như cắt xén, mở rộng, thêm bớt… để tạo nên đối tượng mong 

muốn  trong thế giới thực.  

          

Hình 3.1. Từ trái sang phải là các thao tác dịch chuyển, xoay, co giãn, ứng với 

 mỗi trục toạ độ là một màu. 

Sau đó các đối tượng sẽ được thêm xương (nếu có), tính chất bề mặt (như 

màu sắc, da, tóc , mắt …) và được tạo các chuyển động mô phỏng một cách sinh 

động các thể hiện của đối tượng trong thế giới thực.  

Khi làm việc với các phần mềm ta sẽ thao tác trên 4 khung nhìn khác nhau 

của đối tượng, 4 khung nhìn này sẽ cho ta nhìn được đối tượng ở các góc độ khác 

nhau một cách đồng thời, những hình ảnh dưới đây minh họa điều này: 
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Hình 3.2. Các khung nhìn khác nhau. 

Ta có hệ trục tọa độ 3 chiều XYZ, màu xanh lam ứng với trục Y, đỏ với trục 

X và xanh đậm với trục Z. Góc trên phải là khung làm việc cho phép ta thao tác 

trong 3 chiều, 3 góc còn lại cho phép ta làm việc ở 3 mặt cắt của mô hình. Với các 

khung nhìn này ta có thể thao tác dễ dàng hơn, khi một thay đổi xuất hiện ở một 

khung nhìn sẽ cho hiệu ứng đối với các khung nhìn khác. 

Bên cạnh hệ trục tọa độ XYZ ta còn có hệ tọa độ UV, hệ tọa độ UV bao bọc 

bề mặt theo 2 chiều trái sang phải và dưới lên trên. Có thể hình dung ra hệ tọa độ 

này như là các đường kinh tuyến và vĩ tuyến của trái đất. Hệ tọa độ này chủ yếu 

được sử dụng trong quá trình thêm tính chất bề mặt cho mô hình. 

Kỹ thuật dựng mô hình 3D: 

Để dựng mô hình 3D, có một số kỹ thuật dựng mô hình 3D chủ yếu sau: 

- Kỹ thuật tạo mô hình (modelling): Đây là phần sử dụng các công cụ 

dựng hình để tạo ra các mô hình, chỉnh sửa chúng theo ý muốn. Từ đó các vật thể 

3D được định hình; 

- Kỹ thuật hoạt hoá nhân vật (animation): gồm những thao tác để gắn 

nhân vật vào một tập các khoá (key). Mỗi một khoá đại diện cho vị trí, hình dạng 

của nhân vật tại những thời điểm khác nhau. Sự chuyển động của nhân vật là sự 

thể hiện nhân vật tại mỗi vị trí khoá này; 

- Kỹ thuật kết xuất (rendering): Đây là phần để gán vật liệu lên các nhân 

vật và tạo kết xuất; 

Vậy chúng ta có thể hiểu kỹ thuật tạo mô hình (Modeling) là kỹ thuật tạo ra 

các khung dựng của các đối tượng, ta có thể tưởng tượng giai đoạn này là quá 

trình tạo ra khung xương cho cơ thể một con người, sau đó nhờ các kỹ thuật thể 
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hiện (rendering) để thêm da thịt cho con người đó, và tiếp theo là nhờ kỹ thuật tạo 

hoạt họa (animation) để tạo hoạt động cho người.  

 
Khung dựng của một quả bóng, 

được tạo ra sau bước tạo mô hình 

 
Quả bóng sau khi đã qua bước thể 

hiện 

Hình 3.3. Tạo hoạt họa cho mô hình 

Trong quá dựng mô hình 3D, có nhiều phương pháp khác nhau để mô tả các 

đối tượng 3D. Tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể, ta dùng phương pháp sao cho 

phù hợp với thuộc tính của các loại đối tượng đó. Chẳng hạn, để biểu diễn các đối 

tượng Euclid đơn giản như là các khối ellipse, khối đa diện ta sử dụng các mặt đa 

giác và mặt bậc hai. Để biểu diễn các mặt tròn xoay và các đối tượng dùng để thiết 

kế các mô hình máy bay, bánh răng và các cấu trúc công nghệ khác thường được 

biểu diễn thông qua mặt cong (curves). Các phương pháp tiếp cận thủ tục như 

Fractal cho phép chúng ta biểu diễn một cách chính xác các đối tượng như mây, 

thảm cỏ và các đối tượng tự nhiên khác. 

Biểu diễn mặt lưới 3D: Việc sử dụng mô hình khung lưới cho phép ta hình 

dung được kết cấu bên trong của một mô hình 3D bằng cách xoay chuyển đối 

tượng và chọn lựa xóa các đường ẩn (những đường mà thường khi người ta không 

thể trông thấy thông qua các mặt phẳng cắt ngang). 

Khi thể hiện bằng mô hình này, các đối tượng này không giống thực tế lắm. 

Vì vậy, người ta dùng các kỹ thuật tạo bóng và loại bỏ các đường và mặt khuất. 

Mô hình này thường nhanh nên người ta thường dùng nó trong việc xem phác 

thảo các đối tượng, đặc biệt là trong các hệ CAD. 

Một dạng thông thường của lưới đa giác là các dãy tam giác. Khi đa giác 

được mô tả bởi nhiều hơn 3 đỉnh, các đỉnh của nó có thể không đồng phẳng. Điều 

này có thể dẫn đến các lỗi tính toán. Một phương pháp đơn giản là phân đa giác 

này thành các tam giác. 

Biểu diễn bề mặt trơn tham số: Trong trường hợp các đối tượng thực sự phức 

tạp, người ta thường dùng một hay nhiều mặt cong trơn ghép nối lại với nhau. 

Mỗi thành phần dùng để ghép nối được gọi là mặt vá. 
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3.2. Một số kỹ thuật tạo mô hình 3D phổ biến 

Mô hình 3D là một sự mô tả và trình diễn dựa vào máy tính của một đối 

tượng 3 chiều. Các mẫu có thể được tạo với các phần mềm dựng hình, các thiết bị 

số hoá 3D… Trong đó, có 3 mô hình hay sử dụng phổ biến hiện nay. Đó là: 

Polygon, NURBS và Subdiv. 

Từ các ảnh mô tả ở các góc độ khác nhau của các đối tượng (thường là 4 

ảnh, mô tả 4 mặt của đối tượng: trên, dưới, trái, phải) kết hợp với thông tin mô tả 

về đối tượng này, chúng ta có thể dựng lại mô hình 3D của chúng bằng các kỹ 

thuật, công cụ phần mềm 3D khác nhau: 

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.  

Hay nói cách khác: Polygon là một khối gồm có n mặt và được tạo thành từ 

các đỉnh (vertices) và các đường thẳng giữa các đỉnh gọi là các cạnh (edges). 

 

Hình 3.4. Điểm, cạnh, mặt. 

Khi dựng polygon, nên sử dụng các tam giác hay tứ giác vì chúng dễ dàng 

để dựng và dung lượng tốn rất ít. Một polygon đơn giản nhất còn gọi là face, và 

nó giống như là một vùng phủ kín được tạo từ các đỉnh và các cạnh bao lấy nó. 

Các đối tượng nguyên thuỷ của polygon bao gồm: 

 

Hình 3.4. Các đối tượng nguyên thuỷ của polygon 
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Polygon sử dụng rất nhiều kỹ thuật hỗ trợ mô hình, thường dùng là phân chia 

bề mặt (split), mở rộng bề mặt (extrude), làm trơn cạnh… 

Một vài kiểu làm trơn trên Polygon : 

  Smooth: Chỉnh sửa các hình bằng cách làm trơn các điểm và các 

cạnh nối các điểm đó; 

 Smooth Proxy: Cũng giống như Smooth nhưng vẫn giữ nguyên hình 

dạng của Polygon gốc và làm trơn bằng cách thêm vào các Polygon. 

Phương thức này sử dụng để dựng và hoạt hóa dễ dàng; 

 Average Vertices: Tính trung bình các giá trị của các điểm để tạo ra 

một bề mặt được làm trơn mà không làm thay đổi hình dạng hình 

(smoother surface); 

 

Hình 3.5. Các kiểu làm trơn cho Polygon 

Chúng ta có thể hình dung ra Polygon một cách sơ lược như sau: 

   

Hình 3.6. Dựng một chiếc búa bằng mô hình Polygon 

Để tạo một cái búa, đầu tiên một khối hình hộp được tạo ra. Tiếp theo kỹ 

thuật split để chia bề mặt và dùng kỹ thuật extrude để mở rộng như hình vẽ.  

   

Hình 3.7. Dựng một chiếc búa bằng mô hình Polygon 
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Sử dụng các thao tác chỉnh sửa, làm trơn cạnh để có được kết quả như trên.  

Một số loại Polygon: 

 Mesh: Là tập hợp nhiều polygon có thể khác kiểu (tam giác, tứ giác, đa 

giác) kết nối với nhau. 

 Shell: Một tập các mặt chỉ kết nối với nhau tại một điểm duy nhất.  

Lợi ích của mô hình đa giác 

 Polygons là kiểu hình học cũ nhất được sử dụng trong đồ hoạ máy tính 3 

chiều, vì vậy nó là thân thiện với nhiều kiểu mô hình.  

 Polygons là kiểu hình học đơn giản, nên nó là dễ dàng cho việc thay đổi 

các files với các nền tảng khác nhau. Nó cần ít dữ liệu để mô tả những 

bề mặt đơn giản, ví dụ như một mặt phẳng, việc sử dụng 1 đa giác với 4 

điểm tốt hơn là dùng 1 mặt phẳng NUBRs cần ít nhất 16 điểm điều khiển. 

 Làm việc với Polygon cho phép có thể mở rộng hình từ một mặt, một 

cạnh hay thậm chí là một đỉnh.  

 Polygon cho phép có thể hợp nhất nhiều điểm, nhiều cạnh, nhiều mặt 

hoặc là tất cả các thứ đó vào với nhau.  

 

Hình 3.8. Mặt phẳng Nurbs và Polygon 

Hạn chế của Polygon: 

 Khi mỗi đa giác là một mặt, hình ảnh của một mô hình bề mặt đa giác 

luôn được đánh cạnh như là một giao tuyến giữa hai mặt phẳng. Cách 

duy nhất để tránh vấn đề này là có thể đảm bảo rằng mỗi mặt đa giác là 

nhỏ hơn so với một pixel trong hình ảnh cuối cùng được tạo ra. Điều này 

đòi hỏi số lượng điểm điều khiển rất lớn, nó phá vỡ mục đích của việc sử 

dụng mô hình đa giác. Việc thay đổi độ phân giải mô hình với những 

đường biên là không khả thi. Việc giảm số điểm điều khiển có thể cho 

một kết quả tốt nhưng việc tăng độ phân giải và chi tiết là không dễ làm 

như là với NUBRs. 
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Hình 3.9. So sánh số điểm điều khiển giữa mô hình polygon và Nurbs 

Hình ở trên chỉ ra 3 hình cầu: Bên trái là một mô hình NUBRS có 56 điểm 

điều khiển. Ở giữa là một mô hình đa giác có 70 điểm điều khiển. Bên phải cũng 

là một mô hình đa giác và cần hơn 600 đỉnh để nhìn trơn như là mô hình NUBRS.  

 Trong dựng hình, có thể phải liên kết nhiều mesh lại với nhau 

(polymesh). Nhưng có thể hành động này lại làm cho một trong các mesh 

ban đầu bị xoá đi. Điều đó đòi hỏi phải có sự sao chép các mesh dự phòng 

trước khi thực hiện liên kết. 

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

NURBS là viết tắt của chữ Non-uniform Rational B-spline. Trong đó : 

 Non-Uniform là phần tham số hoá của đường cong. . 

 Rational là phương trình hữu tỉ của đường cong. Tính chất này cho phép 

NURBS có thể thể hiện các đường conic cũng như các đường cong đa 

dạng khác một cách chính xác. 

 B-splines là các đường cong đa thức có thể hiện theo tham số. 

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.  

Điều đặc biệt của NURBS chính là sử dụng các phương trình tham số để biểu 

diễn đường cong và các phương trình này phù hợp cho biểu diễn trong 3D.  

Các đường cong bậc càng cao thì càng phức tạp và càng đòi hỏi nhiều khối 

lượng tính toán. Vì thế để biểu diễn các đường này thì người ta đã nghĩ ra cách 

phân đoạn. Có nghĩa là đường cong phức tạp được phân ra thành từng đoạn. Mỗi 

đoạn lại là một đường cong nhưng có bậc nhỏ hơn. Điểm giao của các đoạn tạo ra 
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đường cong đó người ta gọi là edit points, còn mỗi đoạn đó người ta gọi là 

segment hay là span.  

Tuy nhiên, không phải lúc nào các đường cong bậc cao cũng phải giảm bớt 

bậc của nó đi. Những đường cong bậc tầm 5 đến 7 có lợi là cho đường cong có vẻ 

trơn tru hơn và có độ căng. Chúng thường được sử dụng trong thiết kế tự động 

(automotive design).  

Một đường cong bậc n sẽ có n+1 đỉnh điều khiển, ở đây thường n=3. Thông 

qua việc điều khiển các đỉnh điều khiển để điều khiển hình dạng đường cong cũng 

như bề mặt đối tượng. Bên cạnh đó NURBS hỗ trợ rất nhiều kỹ thuật chỉnh sửa 

như: kết nối các bề mặt, khép kín bề mặt, kéo, đẩy một vùng bề mặt…cũng như 

các kỹ thuật tạo mặt phẳng từ các đường cong như Loft,  Revolve… 

Ví dụ tạo một cái cốc từ một đường cong với kỹ thuật Revolve: 

 

Hình 3.10. Tạo cốc từ đường cong 

Các kỹ thuật tạo bề mặt từ đường cong này không có trong 3ds max, nó cho 

bề mặt mịn và nhẹ.  

Các đối tượng nguyên thuỷ Nurbs khác, thuận tiện cho việc mô hình đó là : 

 

Hình 3.11. Các đối tượng nguyên thủy của Nubrs 

Các đối tượng nguyên thuỷ này chủ yếu là bề mặt, ta không phải dùng các 

đường cong để tạo ra chúng, mà chỉ cần chọn trên thanh menu. Từ các đối tượng 
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nguyên thuỷ này ta có thể thay đổi, chỉnh sửa để tạo ra các bề mặt phức tạp hơn 

theo yêu cầu.  

Chính vì vậy Nurbs phù hợp với các kiểu đối tượng nhân tạo, các đối tượng 

có thể phác hoạ bởi một số đường cong nhất định, các đối tượng chấp nhận sự lắp 

ghép như là các nhân vật của phim hoạt hình.  

NURBS phù hợp với việc mô hình mang tính công nghiệp. Khi đó một số 

đối  tượng sẽ được quét vào bằng máy quét 3 chiều, hoặc được chụp hình với các 

góc độ khác nhau và sau đó các đường cong sẽ được tạo ra, phác hoạ các đưòng 

nét cơ bản của bề mặt đối tượng, sử dụng các kỹ thuật tạo bề mặt như loft, 

revolve…để tạo nên bề mặt mong muốn.  

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.  

Dựng hình với Subdivision surface là một cách dễ dàng để tạo ra các đối 

tượng phức tạp ví dụ như là bàn tay con người. Nó liên kết các chức năng tốt nhất 

của NURBS và Polygon. Subdivision surface cho phép sử dụng một surface để 

dựng lên cả một khối hình phức tạp. Một subdivision có thể có các mức chi tiết 

khác nhau ở các khu vực khác nhau. Có nghĩa là một khu vực mà có hình thù phức 

tạp có thể có nhiều điểm điều khiển hơn để có được một mức độ tinh xảo hơn 

trong khi một số vùng khác đơn giản hơn thì chỉ cần ít các điểm điều khiển.  

Cái tên Subdivision là lấy từ “dividing into regions of greater detail” có 

nghĩa là phân chia thành các miền nhỏ hơn với nhiều chi tiết hơn. Bắt đầu với một 

mesh cơ sở và phân chia thành các miền càng chi tiết càng tốt để làm việc với 

từng miền đó.  
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Hình 2.12. Tạo một bàn tay bằng Subdivision surface 

Lợi ích của Subdivision: 

 Subdivision cho phép điều khiển ở mức cao hơn so với hình tạo bởi 

Polygon. 

 Với Subdivision, có thể tạo ra một đối tượng trơn tru chỉ từ một hình cơ sở 

ban đầu và không phải gắn nhiều surface lại với nhau như là đã làm với 

NURBS. 

 Nó cho phép chỉ phải sử dụng các dạng hình học phức tạp ở những vùng 

đòi hỏi phải có sự phức tạp. 

 Cho phép tồn tại các nếp gấp (các cạnh nhọn) và các hình dạng bất kì không 

chỉ các hình 4 mặt. 

 Tính liên tục của Subdivision còn hạn chế được một số các vấn đề hay xảy 

ra khi hoạt hoá với NURBS. 

 Có thể liên kết các bề mặt Subdivision với phần khung xương (skeleton) ở 

mức thô và các hiệu ứng có thể giúp chuyển tiếp lên mức tốt hơn. 

Hạn chế của Subdivision: 

 Các Subivision surface được căn chỉnh không cân xứng có thể cho kết quả 

không giống với mong đợi. 

 Khi chuyển từ một NURBS surface sang một Subdivision surface có thể tạo 

ra các normal không chính xác tại các đầu mút.  

 Độ phức tạp và dung lượng dữ liệu có thể sẽ phình to và khó kiểm soát.  
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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. Đây là bước cần thiết và quan trọng, không phải đối tượng nào 

cũng có đặc điểm, yêu cầu giống nhau.  

-  Dựa theo chuyển động: đối tượng cần mô hình có các phần chuyển động 

độc lập hoặc cần điều khiển riêng, hay không chuyển động một cách tương đối 

như tai người so với đầu thì không bao giờ chuyển động. Trong khi đó có những 

phần đòi hỏi sự gắn kết cao và liên tục vì trong quá trình chuyển động của một 

phần sẽ gây ảnh hưởng biến dạng rất nhạy cảm với vùng xung quanh như: chuyển 

động của chân sẽ gây tác động làm biến dạng vùng hông. 

- Dựa vào đòi hỏi chi tiết của một đối tượng, đối tượng cần mô hình có những 

phần cần đi đến chi tiết nhỏ, khi đó việc tạo một khối liên tục là không thể làm 

được như cần mô hình hàm răng. 

Tạo mô hình 3D theo hướng liên tục: 

Để tạo mô hình 3D theo hướng liên tục, người ta thường thực hiện qua các 

bước sau: 

- Phân tích đối tượng cần tạo để lựa chọn hoặc tạo ra đối tượng nguyên 

thuỷ cho phù hợp.  

- Xuất phát từ đối tượng nguyên thuỷ đã chọn, dùng các công cụ và thuật 

toán kỹ thuật xử lý ảnh chỉnh sửa để biến đổi hình dạng đối tượng theo 

mục đích mong muốn.  

Hướng phát triển này phù hợp với các đối tượng nguyên thuỷ của Polygon 

khi mà các kỹ thuật Edit Polygons và Subdivision Surfaces được sử dụng 

Hướng phát triển này cho kết quả là một mô hình khá mịn và liên tục tuy 

nhiên việc đi vào từng chi tiết nhỏ của đối tượng trở nên khó khăn và kích thước 

của mô hình đạt được là khá lớn đối với những đối tượng có bề mặt phức tạp.  
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Chẳng hạn: tạo mô hình bàn tay từ một hình hộp: 

  

 

  

 

  

 

  

Hình 3.13. Cách tạo bàn tay theo hướng liên tục 

Tạo mô hình 3D theo hướng rời rạc: 

Để tạo mô hình 3D theo hướng rời rạc, người ta thường thực hiện qua các 

bước sau: 

- Phân tích đối tượng cần tạo để chia đối tượng ra các phần nhỏ khác nhau 

trong mức độ cho phép, tức là không rời rạc quá đối tượng. 

- Ứng với từng phần, chọn một đối tượng nguyên thuỷ phù hợp, dùng các 

thuật toán kỹ thuật chỉnh sửa để định dạng đối tượng theo ý muốn. 
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- Ghép nối các phần đạt được với nhau để tạo nên một đối tượng hoàn chỉnh. 

Cách này dễ thao tác và có thể đi sâu vào chi tiết.  

Hướng phát triển này cũng chỉ phù hợp với những đối tượng nhất định còn 

lại sẽ có một tổng thể không mịn. 

Sau đây thể hiện một khía cạnh của mô hình kiểu rời rạc: 

                  

Hình 3.14. Cách tạo mô hình người theo hướng rời rạc 

Để mô hình một cô gái ta cần chụp hình cô gái ở ba mặt trước, sau và bên 

trái. Sau đó import (nhập) vào môi trường mô hình. 3 hình trụ được sử dụng để 

tạo thân, cánh tay và chân được đặt vào đúng vị trí .    

                

Hình 3.15. Mô hình người theo hướng rời rạc 

Để tạo ra chân người theo mong muốn, ta sử dụng các thao tác co giãn, dịch 

chuyển, xoay cho các phần, các đường cong tạo nên hình trụ sao cho khớp với 

hình vẽ được nhập vào. Điều này được thực hiện đầu tiên với góc nhìn ngang. Sau 

đó thực hiện với góc nhìn trực diện.  

       

Hình 3.16. Mô hình người theo hướng rời rạc 
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Để thực hiện phần thân ta cắt đôi  hình trụ theo chiều dọc để mô hình cho 

một nửa của thân. Cũng với các thao tác tương tự và ta được kêt quả như hình vẽ.  

     

 

 

Hình 3.17. Mô hình người theo hướng rời rạc 

Để tạo ra khuôn mặt cô gái chi tiết hơn ta sử dụng một ảnh 2 chiều và tải vào 

khung nhìn, sau đó chia nhỏ khuôn mặt hình thành nên mắt, mũi, mồm… đương 

nhiên nếu như trình độ mô hình cao và có năng khiếu họa sĩ thì cũng không cần 

dùng đến hình ảnh. 

                  

Hình 3.18. Tạo mô hình 3D các ngón tay 

Đầu tiên tạo ra một ngón tay sử dụng một khối hộp, tiếp đó nhân bản (copy) 

và điều chỉnh (co giãn,...) để tạo ra các ngón tay còn lại (trừ ngón tay cái) và sắp 

xếp như hình ảnh dưới đây: 

            

Hình 3.19. Tạo mô hình 3D bàn tay 
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Tiếp đó khâu các cạnh bên giữa các ngón tay lại với nhau để chúng liền thành 

một khối. Tạo mở rộng mặt phẳng mới được tạo ra, tạo ngón tay cái ta có được 

một bàn tay khá hoàn chỉnh. 

3.2.5. Kết hợp hai hướng trên 

Đối với một đối tượng có thể mô hình một phần ở dạng liên tục và một phần 

ở dạng rời rạc và sau đó kết hợp lại với nhau. Maya và 3DSMax hỗ trợ sự chuyển 

đổi giữa các kiểu bề mặt của đối tượng: 

 Polygons to Subdivision Surface. 

 Nurbs to Polygons. 

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.  

 

Hình 3.20. Tạo mô hình 3D không gian 

Với hình trên, những ngọn đồi thực chất là một ảnh 2 chiều quen thuộc của 

windowsXP. Ảnh 2 chiều này được sử dụng làm texture (tính chất bề mặt) cho 

một mặt phẳng được đặt ở phía xa. Sau đó, một tháp nhỏ 3 chiều thực sự được tạo 

và đặt ở phía trước. Cả 3 cách làm này đều rất hiệu quả đặc biệt trong việc làm 

giảm kích thước mô hình. Phương pháp thứ nhất là rất phổ biến và thường hay 

được dùng với kỹ thuật mô hình NURBS, vì khi đó các đường cong sẽ được bao 

bọc lấy đối tượng, sau đó dùng phương pháp tạo mặt phẳng như loft, revole… để 

thu được kết quả. Phương pháp thứ hai giúp ta tạo ra cả một cánh rừng, vườn hoa 

mà không phải lo ngại về vấn đề kích thước.  
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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… 

Để tạo được các dạng khối cơ bản này trên trong phần mềm thiết kế 3Ds Max 

bảng lệnh Command Panel chọn Creat  sau đó chọn Geometry (dạng hình học) 

phần mềm sẽ xổ xuống cho ta một danh sách các Object Type : Box, Sphere, 

Cylinder, Torus, Teapot, Cone, Tube, Plane v.v.. 

 

Hình 3.21. Một số hình khối 3D cơ bản 

Để mô phỏng, trình diễn các đối tượng 3D, chúng ta thường thực hiện rút ra 

cho mình những nhận xét, cấu tạo của vật thể, như mô phỏng chiếc nón lá Việt 

Nam- nó có dạng hình chóp nhọn thì tại sao ta không dùng luôn  chức năng 

Cone(chóp nhọn) để vẽ, sẽ rất nhanh chóng, tuy nhiên nhiều vật thể khác có thể 

không đơn giản như vậy, người ta có thể phải sử dụng kết hợp nhiều hình khối, 

lấy phần giao, phần bù để tạo được vật thể như ý muốn. 

Từ các hình khối cơ bản đã tạo được như trên, 3DS Max cũng cho chúng ta 

công cụ để hiệu chỉnh nó. Có 3 công cụ rất hữu ích sau: 

- Select and Move (công cụ di chuyển): 

Dùng để chọn và di chuyển đối tượng theo trục x, y hoặc z. Khi đã chọn được 

đối tượng thì giữ trái chuột và rê chuột tới vị trí mới theo trục x, y, z hoặc theo cả 

3 hướng. Nếu muốn chính xác thì cần phải gọi hộp thoại Move Thuộc tính không 

gian Type - In sau đó nhập các giá trị tương ứng. Để hiện hộp thoại này thì click 

chuột phải ngay trên nút Select and Move. 
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Hình 3.22. Sử dụng Select and Move trong thiết kế 

- Select and Rotate (công cụ xoay): 

Dùng để chọn và xoay đối tượng, thao tác tương tự như với Select and Move. 

Nếu muốn quay đối tượng với độ chính xác cao thì cần phải gọi hộp thoại Rotate 

Thuộc tính không gian Type - In bằng cách click phải chuột ngay trên nút Rotate 

and Move sau đó nhập vào giá trị tương ứng. 

Select and Uniform Scale (công cụ thu, phóng) 

Dùng để chọn và thay đổi kích thước đều trên bề mặt của đối tượng hoặc 

thay đổi kích thước không đều trên bề mặt của đối tượng. Ngoài ra còn có chế độ 

hiệu chỉnh nâng cao Editable Poly 

Đây là cách thường dùng để tạo hình trong 3ds max, ngoài Editable Poly 

bạn còn gặp Editable Mesh, Editable Pactch, NURBS. Để sử dụng được chế độ 

này bạn cần phải chuyển đổi những hình khối cơ bản trở thành những khối có khả 

năng chỉnh sửa được. 

Cách làm: chọn vật thể cần chuyển đổi, click phải chuột chọn Convert To: 

-> chọn chế độ cần chuyển đổi, ở đây tôi nói đến chế độ Editable Poly, phần mềm 

sẽ hiện giao diện như sau: 

 

Hình 3.23. Chế độ Editable Poly 
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Để hiệu chỉnh cạnh, đường, điểm, mặt, và khối, chúng ta chỉ cần kích chọn 

từng chế độ sẽ xuất hiện một bảng chức năng tương ứng nữa. Và sử dụng các chức 

năng co kéo, bóp dãn. Khối cơ bản của chúng ta sẽ như một cục đất nặn mà thành 

hình hay không là do kĩ năng nhào lặn của mỗi người. 

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

Để tạo mô hình 3D với phương pháp này chúng ta cần có ảnh hình chiếu 

của đối tượng, thường là hình chiếu mặt trước và hình chiếu mặt trái hoặc hình 

chiếu mặt phải. Ưu điểm của phương pháp này là độ chính xác cao hơn phương 

pháp trên, ở trên việc tạo ra vật thể hoàn toàn do khả năng quan sát trong không 

gian và cảm tính, ướm chừng của người thực hiện. Còn ở phương pháp này ta có 

thể tạo chính xác hoàn toàn chi tiết khi có cơ sở dữ liệu ảnh đầy đủ, tuy nhiên làm 

theo phương pháp này cần nhiều thời gian và độ tỉ mỉ hơn. Vì thế tùy theo yêu 

cầu của sản phẩm mà ta chọn cho mình một phương pháp phù hợp. 

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. 

 

Hình 3.24. Hai tấm plance chiếu đứng và cạnh 

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. 
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Hình 3.25. Tạo ra 2 tấm plance chiếu đứng và cạnh 

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.  

Mô hình 3D chúng ta thu được từ máy quét thường rất chi tiết, đồng nghĩa 

với nó là dữ liệu sẽ rất lớn làm chậm quá trình đọc, hiển thị và tương tác. Để có 

thể sử dụng một cách hiệu quả các mô hình quét này, chúng ta phải tiến hành dựng 

lại mô hình tương ứng để giảm thiểu dữ liệu cũng như làm tinh mô hình. 

 

Hình 3.26. Dựng mô hình 3D bằng máy quét 

Hiện nay, có hai phương pháp chính xây dựng lại mô hình từ dữ liệu máy 

quét: một là rút gọn bề mặt biểu diễn, hai là dựng lại lưới từ mô hình gốc. Với 

phương pháp xây dựng lại mô hình bằng cách rút gọn bề mặt biểu diễn, phương 

pháp này có ưu điểm là khá nhanh và đơn giản, nhưng lại gặp ngược điểm là bề 

mặt lưới đa giác phân bố không đều và khó khăn trong quá trình phủ chất liệu. 

Phương pháp dựng lại lưới từ mô hình gốc bằng phần mềm 3D -Coat, phương 
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pháp này khắc phục được nhược điểm của phương pháp thứ nhất, nhưng nhược 

điểm của phương pháp này là độ chính xác của mô hình. Nếu muốn tăng độ chính 

xác thì phải làm thủ công khá nhiều công đoạn.  

  

a) Mô hình quét b) Mô hình dựng lại bằng phần mềm 3D-Coat 

Hình 3.27. Kết quả dựng mô hình từ dữ liệu máy quét 3D 

Dưới đây là một số thiết bị được sử dụng để quét và tạo ra mô hình 3D. 

-  Artec Eva là lựa chọn lý tưởng để tạo một mô hình 3D nhanh, kết cấu chính 

xác của các đối tượng có kích thước trung bình như một bức tượng người bán 

thân, một bánh xe hợp kim hoặc một hệ thống ống xả xe máy. 

Ánh sáng, sự nhanh nhạy và linh hoạt, đó là máy quét Artec phổ biến nhất 

và là một dòng máy quét 3D cầm tay dẫn đầu trên thị trường. 

  

(a) máy quét Artec Eva 
(b) Mô hình thu được từ máy quét Artec 

Eva 

Hình 3.28. Máy quét Artec Eva và mô hình thu được khi sử dụng máy quét này 

Việc sử dụng thiết bị Artec Eva: dễ dàng sử dụng, tốc độ và sự chính xác 

cao. Từ tạo mẫu nhanh cho đến kiểm tra chất lượng, CGI cho đến bảo tồn di sản, 

ngành công nghiệp ô tô cho đến pháp y, y học và các bộ phận giả cho đến hàng 

không vũ trụ, Artec Eva được sử dụng để tùy chỉnh, cải tiến và sắp xếp vô số các 
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ngành công nghiệp tư tưởng tiên tiến. Artec Eva thậm chí được sử dụng để quét 

tổng thống Barack Obama và tạo nên bức chân dung 3D đầu tiên của một tổng 

thống Mỹ. 

 

Hình 3.29. Tổng thống Mỹ Obama và hình ảnh 3D của ông thu được từ máy quét 

-  TTO - Sense 3D Scanner là loại máy quét vật thể 3 chiều cầm tay được 

công ty 3D System giới thiệu ngày 8-11 với mức giá bình dân 399 USD. 

 

Hình 3.30. Máy quét TTO - Sense 3D 

Sense 3D Scanner nhỏ gọn, vận hành tự động kèm theo phần mềm hiệu 

chỉnh, giúp người dùng tạo ra các hình mẫu 3 chiều (3D) của vật thể bằng cách 

quét bất cứ cái gì kể cả con người mà không tốn nhiều thời gian lẫn kỹ thuật đồ 

họa trên máy tính. Khi muốn quét một vật thể, dù là nhỏ, vừa hay lớn, người dùng 

đi vòng quanh quét vật thể qua Sense. Ảnh 3 chiều vật thể sẽ được thiết bị tạo 

dựng, có thể dùng để in 3D. 

Máy còn có chức năng nhận diện vật thể, các đối tượng trong một khung 

cảnh tổng thể được chọn lọc ra và nhận dạng. Sense 3D Scanner nhỏ và rẻ hơn 
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sản phẩm Digitizer của MakerBot ra mắt trước đó. Tuy nhiên, Sense 3D Scanner 

không thực sự di động, vì nó vẫn cần kết nối đến máy tính để truyền tải dữ liệu, 

và chất lượng ảnh quét vật thể không được công bố cụ thể. 

Trước đó trong tháng 10, công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ in 3D 

MakerBot đã phát hành ra thị trường máy quét 3D (scanner) Digitizer với giá tham 

khảo 1.500 USD. Theo MakerBot, Digitizer có đối tượng khách hàng rất rộng, từ 

kiến trúc sư, nhà thiết kế, giáo dụcv.v.. 

 
Hình 3.31. Máy quét Digitizer 

"Digitizer có thể chụp đủ các điểm để tạo ra khoảng 200.000 tam giác cho 

mỗi mô hình 3D mới, chụp các chi tiết nhỏ 0,5mm, các bề mặt có độ sâu 

0,5mmv.v.." 

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

 Kỹ thuật này thực hiện dựa vào dữ liệu đã khảo sát và thu thập chúng tôi 

tiến hành phân tích các dữ liệu và đưa ra một số nhận xét trước khi xây dựng như 

sau:  

-  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. 

  Sau khi phân tích chúng tôi đưa ra phương pháp thiết kế mô hình các hiện 

vật dựa trên các phần mềm 3 chiều. Các ảnh chụp của từng mô hình sẽ được đưa 

vào trong các phần mềm ba chiều làm mẫu.  
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Hình 3.32. Hình ảnh mẫu trước khi mô hình hóa 

Chúng tôi xây dựng mô hình từ các thành phần: mắt, mũi, miệng v.v. sau 

đó chúng tôi sẽ gộp các thành phần lại và kết quả là được mô hình tổng quan của 

hiện vật. Sau khi xây dựng xong, chúng tôi tiếp tục áp vật liệu và gắn xương cho 

nhân vật để nhân vật có thể chuyển động được. 

 

Hình 3.33. Mô hình 3D hiện vật được xây dựng 3 chiều 

3.3. Một số kỹ thuật hỗ trợ tạo mô hình 

Để tạo cho mô hình được đảm bảo chất lượng thì chúng ta cần phải phủ chất 

liêu cho các mô hình. Chất liệu là dữ liệu mà khi chúng ta gán lên bề mặt hoặc 

từng mặt của một vật thể. Chất thể là sự kết hợp tất cả các thuộc tính tạo nên hình 

thức bên ngoài của bề mặt vật thể. Chất liệu có thể đơn giản hoặc phức tạp và có 

thể tương tác với ánh sáng trong khung cảnh. 

* Chất liệu cơ bản (Standard materials) 

Các chất liệu cơ bản được chia thành các loại như sau: 

a) Vật liệu có màu hoen ố hay sáng chói 

Vật liệu này có hai thông số cần khai báo là:  

- Diffuse: màu vật liệu 

- Specular: màu hoen ố 
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Khi chúng ta muốn độ hoen ố thế nao ta khai báo ở thông số specular 

highlight. 

b) Vật liệu có màu chuyển tiếp 

Khi sử dụng vật liệu chuyển tiếp chúng ta cần khai báo ba thông số màu: 

- Color1: màu đậm. 

- Color2: màu chuyển tiếp. 

- Color3: màu nhạt. 

Chú ý: khi ta chuyển tiếp màu thì cần chú ý đến tham số Position tham số 

này nhận giá trị từ 0 đến 1. 

Đối với vật liệu này có hai kiểu chuyển tiếp: 

- Chuyển tiếp màu theo kiểu linear (thẳng). 

- Chuyển tiếp màu theo kiểu radial (tròn). 

Ngoài hai cách này chúng ta có thể tự tạo cho vật thể có cách chuyển tiếp 

màu theo ý thích của mình nhờ tham số noise. 

c) Vật liệu có gai lồi, lõm 

Khi sử dụng loại vật liệu này chúng ta cần chú ý đến các thông số trong bảng 

Noise Parameter: 

- Regular: tỉ lệ thay đổi. 

- Turbulence: Sự hỗn loạn. 

d) Vật liệu có những gờ khắc sâu 

Vật liệu này có hai mảng màu cơ bản đó là những màu ở chỗ lồi là những 

màu sáng và những chỗ lõm là những màu tối. 

e) Vật liệu có dạng ô cờ 

Khi dùng màu này chúng ta cần thiết lập các thông số sau: 

- Soften: Sự chuyển giao mềm mại giữa hai màu. 

- Swap: có thể thay đổi màu ở Color#1 và Color#2. 

- Maps: Ấn định các họa đồ bitmap. 

* Vật liệu mở rộng: 

Phần trên ta đã tìm hiểu được các loại vật liệu cơ bản. Các vật liệu cơ bản có 

tính tổng quát với các thuộc tính vật lý đầy đủ. Nhưng các vật liệu mở rộng tạo ra 

những vật thể có chất liệu giống thật nhất. Các vật liệu này được tạo ra nhờ phương 

pháp là lấy từ ảnh. Ta thấy trong 3DSMax cung cấp cho chúng ta rất nhiều vật 
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liệu (gỗ, gỗ ghép, gạch, đá,…) hoặc các loại ảnh đồ họa khác để làm tăng chất 

lượng cho vật liệu. Các loại ảnh thường được sử dụng để làm vật liệu là: bmp, 

jpg, tif, tga.  

Như vậy ta có thể chụp ảnh hoặc scan các loại vật liệu thật để dùng trong 

3DSMax, hoặc chúng ta có thể vẽ chúng bằng các chương trình như Coreldraw, 

photoshop, Illutrator rồi xuất thành ảnh bitmap. Các vật liệu này thường được sử 

dụng để tạo các sản phẩm có nhãn hiệu hoặc bao bì.  

 

Hình 3.34. Sử dụng chất liệu mở rộng cho sản phẩm 

Nguyên tắc: Trong chất liệu sơ cấp, chất liệu mà ta chỉ thấy ở vật thể thật ra 

chỉ là màu Diffuse. Trong chất liệu mở rộng, màu diffuse được thay thế bằng một 

ảnh bitmap. 

Khi áp vật liệu cho vật thể chúng ta cần thực hiện các bước sau: 

- Mở hộp Material Editor. 

- Chọn một mẫu vật liệu định các thông số cho nó: 

+ Specular: Độ bóng. 

+ Glossiness: Độ sáng. 

+ Soften: Độ mịn. 

+ Opacity: Độ thấu quang. 

 - Áp vật liệu cho vật thể. 

 - Cuộn bảng Material Editor lên, chọn mục Maps. 

 - Đánh dấu chọn mục Diffuse. 

 - Bấm nút None bên cạnh Diffuse (trong cột maps). Trong danh sách mở ra.  

+ Chọn Bitmap _ Open. 

+ Chọn ảnh Bitmap_ Open. 
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 - Ảnh bitmap được tải lên mẫu chất liệu, nhưng chưa xuất hiện trên vật thể. 

Bạn muốn mẫu chất liệu hiện trên vật thể ta thực hiện bằng lệnh Show map in 

viewport. Hoặc bạn có thể thực hiện theo cách sau: 

- Mở Modify _ Lệnh UVW Map. 

- Cuộn bảng lên chọn một trong các kiểu bọc vật liệu cho vật thể trong phần 

Mapping: 

+ Planar: Bọc phẳng. 

+ Cylindrical: Nếu vật thể là một hình trụ. 

+ Spherical: Nếu vật thể là một khối cầu. 

+ Shrinkwan: Nếu vật thể là một khối bất kỳ. 

+ Box: Nếu vật thể là một khối hộp. 

+ Face: Nếu vật thể là một mặt phẳng. 

Một số kỹ thuật hỗ trợ tạo mô hình 3D: 

* Phép hiệu chỉnh UVW Map 

Các chất liệu đồ hoạ Map phải được sử dụng toạ độ đồ hoạ để định vị chính 

xác ảnh bitmap nên một vị trí nào đó của đối tượng. Toạ độ này được gọi là UVW 

Map, dùng hệ toạ độ UVW thay cho hệ toạ độ XYZ. Hai hệ toạ độ này giống nhau 

chỉ có tên gọi là khác nhau để phân biệt toạ độ cho map là UVW trong khi đó toạ 

độ cho đối tượng là XYZ. Tại một ảnh bitmap phẳng: 

 - U là chiều ngang tương đương với X. 

 - V là chiều dọc tương đương với Y. 

 - W chỉ sử dụng với những chất liệu thủ tục. 

Có hai cách để tạo các toạ độ này cho đối tượng: 

+ Một là kiểm tra tùy chọn General Mapping Coordirates khi tạo đối tượng 

đó. 

+ Hai là áp phép hiệu chỉnh UVW Map. 

Với phương pháp thứ nhất được phát sinh theo thủ tục – procedure, dựa trên 

khối hình học nào đang được tạo ra. 

Với phương pháp thứ hai này cho phép chúng ta có nhiều lựa chọn và chủ 

động hơn, ta có thể thu, phóng, xoay, lật và một số cách khác nữa mà phương 

pháp thứ nhất không thể thực hịên được. Phép hiệu chỉnh UVW Map thường được 

áp dụng cho các vật thể đã hoàn tất các vật thể trong thiết kế. 
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*  Phép hiệu chỉnh UVW Unwrap 

Phép hiệu chỉnh UVW Unwrap dùng để áp các toạ độ ảnh map phẳng cho 

các tập chọn vật thể thứ cấp. Nó cho phép bạn truy cập đến vị trí đỉnh của vật thể 

lưới trong mối quan hệ với ảnh map. Bạn có thể di chuyển các đỉnh này để điều 

chỉnh vị trí của ảnh map trên bề mặt của vật thể lưới. Ví dụ trên thể hiện một chiếc 

ghế bành với một ảnh bitmap trong cửa sổ Edit UVWs và các điểm toạ độ đỉnh 

của vật thể lưới đang được nhìn từ trên xuống. 

 

Hình 3.35. Chiếc ghế bành khi được áp phép hiệu chỉnh UVWs 

Với phép hiệu chỉnh này bạn có thể chọn các đỉnh và di chuyển chúng trong 

cửa sổ Edit UVWs sao cho vừa vặn với ảnh map. Điều này rất hữu ích khi bạn 

cần tinh chỉnh vị trí của ảnh map trên các bề mặt. 

Ánh sáng: 

Có ba loại nguồn sáng được sử dụng trong 3DSMax: 

* Nguồn sáng Omni (nguồn sáng đẳng hướng) 

Là dạng nguồn sáng điểm lan toả theo mọi hướng. Nguồn sáng Omni được 

sử dụng tốt trong việc mô phỏng các loại ánh sáng không định hướng như: ánh 

sáng của mặt trời, ánh sáng của bóng đèn leon,… 

 

Hình 3.36. Nguồn sáng omni 
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* Nguồn sáng Stop 

Là dạng nguồn sáng theo chùm, chiếu sáng từ một điểm theo hình nón, giống 

như ánh sáng của đèn pin soi trong đêm tối hoặc nguồn chùm sáng trên sân khấu 

chiếu từ một điểm và rọi sáng tập trung vào diễn viên hoặc ca sĩ,… 

Loại nguồn sáng này được chia làm hai loại: 

+ Free Stop: nguồn sáng là một điểm và toả ra một chùm tia sáng hình nón 

chiếu về một hướng và không có mục tiêu nhất định. 

+ Target Stop: nguồn sáng là một điểm và toả ra một chùm tia sáng hình nón 

và chiếu vào một mục tiêu nhất định. 

* Nguồn sáng Direct 

Là nguồn sáng xa, chỉ chiếu sáng theo một trục và các tia sáng này song song 

với nhau. Bạn có thể dùng nguồn sáng này để tạo hiệu ứng của ánh sáng tia laser. 

Nguồn sáng này được chia làm hai loại: 

+ Free direct: nguồn sáng toả ra một chùm tia sáng song song chiếu về một 

hướng mà không có mục tiêu chiếu sáng nhất định. 

+ Target Direct: nguồn sáng toả ra một chùm tia sáng song song và chiếu về 

một mục tiêu nhất định. 

 

Hình 3.37. Từ trái sang phải nguồn sáng free direct và target direct 

Hiệu chỉnh nguồn sáng: 

* Hiệu chỉnh nguồn sáng Omni 

Nguồn sáng Omni là nguồn sáng đều nhau theo mọi hướng. Nên khi chúng ta 

sử dụng nguồn sáng này trong chương trình thì bạn cần chú ý đến các thông số của 

nó: 

- On: Công tắc đèn Chọn On : Bật đèn. 

    Không chọn: Tắt đèn. 
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- Exclude: Chọn vật thể không được chiếu sáng. Vật thể trong khung cảnh 

được chọn và đưa vào danh sách không chiếu sáng bằng nút lệnh >> sẽ xuất hiện 

không được chiếu sáng khi kết xuất. 

- Cast Shadow: Đèn có tạo bóng đổ. 

- Multiplier: Độ chiếu sáng của đèn. 

Khi tạo bóng đổ cho vật thể trong khung cảnh bạn phải chú ý đến các thông 

số trong mục Shadow Parameters: 

+ On: Đèn tạo ra bóng đổ. 

+ Shadow Map: Khi vật thể trong khung cảnh là những vật thể đặc. 

+ Ray Trace Shadow: Khi trong khung cảnh có những vật thể với chất liệu 

thấu quang. 

+ Color: Chọn màu cho bóng đổ. 

+ Dens: Độ đậm của bóng đổ. 

 

Hình 3.38. Bóng đổ tạo bởi đèn Omni 

* Hiệu chỉnh nguồn sáng Stop 

Khi sử dụng nguồn sáng này có giới hạn, cần hiệu chỉnh các thông số sau: 

 Cần khai báo các thông số trong bảng Modify phần Stoplight Parameters. 

- Hotspot: khích thước vùng sáng rõ. 

- Falloff: khích thước vùng được chiếu sáng kể cả vùng viền mở rộng bên ngoài.  

Trong thực tế vùng chiếu sáng luôn luôn phải có một vùng viền mở rộng ra 

bên ngoài, tức là falloff phải lớn hơn hotspot một chút. 

- Circle: Chùm tia có hình tròn. 

- Rectangle: Chùm tia có hình chữ nhật. 

- Projector Map: Đèn chiếu có hình (tương tự như đèn trang trí trên sân khấu) 

đánh dấu map Bấm none để chọn ảnh làm mẫu.  
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Do nguồn sáng được chia làm hai loại là Free Stop và Target Stop mà hai 

loại nguồn sáng này có đôi chút khác nhau khi sử dụng. 

- Hiệu chỉnh nguồn sáng Target Stop. 

Đây là nguồn sáng khi chiếu có mục tiêu lên khi chọn nguồn sáng này bạn 

cần xác định mục tiêu chiếu sáng cho vật. 

Trên khung nhìn top bấm lên vị trí đặt đèn và rẽ về hướng chiếu sáng (mục 

tiêu) tạo thành một tia hình nón với đỉnh nón là đèn và đáy nón là vật được chiếu 

sáng. Chỉnh độ cao của đèn trong khung nhìn left hoặc front. Chỉnh vị trí mục tiêu 

trong cả ba khung top, left và front. 

 

Hình 3.39. Nguồn sáng Target Stop 

* Hiệu chỉnh nguồn sáng Free Stop 

Nguồn sáng này mang tính chất gần giống với nguồn sáng Target Stop nhưng 

nguồn sáng này không có xác định mục tiêu. Chỉnh độ cao nguồn sáng tạo khung 

nhìn left hoặc front. 

 

Hình 3.40. Nguồn sáng Free Stop 

* Hiệu chỉnh nguồn sáng Direct 

Cần khai báo các thông số trong bảng Modify phần Directional Parameters. 

Hotspot: khích thước vùng sáng rõ. 
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Falloff: khích thước vùng được chiếu sáng kể cả vùng viền mở rộng bên ngoài. 

Circle: Chùm tia có hình tròn. 

Rectangle: Chùm tia có hình chữ nhật. 

Projector Map: Đèn chiếu có hình (tương tự như đèn trang trí trên sân khấu) 

đánh dấu map Bấm none để chọn ảnh làm mẫu. 

Cũng giống như nguồn sáng Stop nguồn sáng Direct cũng được chia làm hai loại: 

- Hiệu chỉnh nguồn sáng Target Direct. 

Đây là nguồn sáng khi chiếu có mục tiêu lên khi chọn nguồn sáng này bạn 

cần xác định mục tiêu chiếu sáng cho vật. 

Trên khung nhìn top bấm lên vị trí đặt đèn và rẽ về hướng chiếu sáng (mục 

tiêu) tạo thành một chùm tia hình ống song song với đầu ống là đèn và cuối ống 

là vật được chiếu sáng. Chỉnh độ cao của đèn trong khung nhìn left hoặc front. 

Chỉnh vị trí mục tiêu trong cả ba khung top, left và front. 

 

Hình 3.41. Nguồn sáng Target Direct 

- Hiệu chỉnh nguồn sáng Free Direct. 

Chọn loại đèn free direct. Tại khung nhìn top - Bấm lên vị trí đặt đèn. Một 

đèn chiếu tương tự như một chùm nhiều đèn Omni có chụp đèn (choá đèn) xuất 

hiện. Chỉnh độ cao nguồn sáng tạo khung nhìn left hoặc front. 

 

Hình 3.42. Nguồn sáng Free Direct 
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3.4. 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 là các ảnh để tạo ra hoạ tiết của bề mặt đổ bóng. Tất cả các hành 

động định nghĩa một bề mặt sẽ trông như thế nào sau khi render có thể được coi 

là tập các phương thức của node texture. 

Thông thường các texture là các ảnh bitmap được import vào phần mềm đồ 

hoạ để chiếu (map) tới các thuộc tính của vật liệu. Texture map cho thuộc tính 

nào của vật liệu như màu sắc, độ trong suốt hay độ sáng sẽ gây ra các hiệu ứng 

tương ứng ảnh hưởng tới bề ngoài của đối tượng.  

Các texture có 2 dạng là 2D texture và 3D texture : 

 2D texture bao lấy đối tượng giống như là gói quà hoặc là gắn vào mặt 

phẳng giống như wallpaper.  

 3D texture chiếu xuyên qua đối tượng giống như các vân trên đá hoa hay 

là trên gỗ. Với 3D texture, các đối tượng trông như được khắc lên chất. 

 Các texture môi trường-Environment texture hay được sử dụng để làm 

background của đối tượng hoặc là map phản xạ.  

 

Texture 2D 

 

Texture 3D 

Hình 3.45. Phủ texture 2D và 3D lên bề mặt mô hình 
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Đối với những mô hình có tính chất bề mặt đơn giản như mặt bàn, sàn nhà 

chẳng hạn, việc thêm tính chất bề mặt đơn giản chỉ là chọn màu phù hợp hoặc gán 

cho nó một ảnh 2 chiều chụp mặt bàn trong thực tế. Còn đối với những mô hình 

có tính chất bề mặt phức tạp như mô hình động vật, hoa văn ở đình chùa … thì 

việc thêm tính chất bề mặt trở thành vấn đề rất khó khăn. Lúc này ta phải sử dụng 

một hỗ trợ mạnh hơn của phần mềm đó là cửa sổ ánh xạ UV. Cửa sổ ánh xạ UV 

là một cửa sổ làm việc trên không gian tọa độ 2 chiều, nó ánh xạ các điểm trên hệ 

tọa độ UV thành một mặt phẳng biểu diễn bề mặt của đối tượng, cửa sổ này cũng 

hiện cả tính chất bề mặt mà ta thêm cho mô hình. Lúc này để thêm tính chất bề 

mặt cho đúng ta sẽ dịch chuyển các tọa độ uv vào các vùng ảnh tương ứng. 

3.5. Kết xuất mô hình 

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

rendering). 

 Hardware rendering: Đây là kiểu kết xuất phụ thuộc vào card video và 

driver cài đặt cho máy tính. Kết xuất bằng phần cứng thì cho tốc độ làm 

việc nhanh hơn kết xuất bằng phần mềm nhưng nó lại cho hình ảnh kém 

hơn. Ngoài ra, kết xuất bằng kiểu này có thể không thực hiện được các hiệu 

ứng phức tạp như: đổ bóng cấp cao, các phản chiếu mà phải dùng phần 

mềm mới có thể dùng được.  

 Software rendering: Đây là kiểu kết xuất cho chất lượng của hình ảnh cao 

nhất, có thể lấy ra các kết quả phức tạp nhât. Các tính toán được thực hiện 

ở trên CPU. Đặc biệt là nó không đòi hỏi sức mạnh của card đồ hoạ. Vì thế 

kết xuất bằng phương thức này rất linh hoạt. Chính xác thì chất lượng do 

phần mềm render quyết định. Một vài phần mềm render như: vrml, 

mentalray, Maya software renderer…. 

 Vector rendering: Đây là cách dựng hình trong trường hợp muốn tạo 

phong cách riêng cho sản phẩm (ví dụ như: cartoon, tonal art, wireframe...) 

với các định dạng ảnh bitmap và vector2D. 

Như vậy, với những nội dung và các thuật toán kỹ thuật được nêu trong phần 

này cùng với những kiến thức được học như tổng quan xử lý ảnh, các thuật toán 

kỹ thuật về nâng cao chất lượng ảnh, các phương pháp phát hiện biên, các kỹ thuật 

tìm xương và hậu xử lý ảnh sẽ là hướng lựa chọn để xử lý, xây dựng mô hình hóa 

3D đối tượng thực tại ảo. 
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3.6. 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. Dưới đây 

là một số kết quả dựng mô hình: 
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Hình 3.46. Một số hình ảnh 3D tạo mô hình  

 

3.7. 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  

Chương này tập trung nghiên cứu đề xuất về phân tích mô tả các yêu cầu 

mô phỏng chuyển động của các nhân vật lịch sử và thiết kế quy trình chuyển động 

cho các nhân vật sau khi đã được mô hình hóa, tạo khung xương (rigging) và 

painting cho nhân vật nhằm tạo ra các tư thế chuyển động cho nhân vật, sử dụng 

cho quá trình mô phỏng động hỗ trợ tham quan ảo. 

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. 

Dưới đây là một số Bản đồ về di tích Đồi A1 xưa kia và nay. 

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. 
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Hình 4.1. Một số hình ảnh khảo sát thu nhận về Di tích Đồi A1 
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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. Cụ thể: 

STT Tên dụng cụ, khí tài, hiện vật 

1  Ống bộc phá 

2  Cà mèn (nhôm đúc) 

3  Băng đạn đại liên 

4  Bi đông (nhôm đúc) 

5  Súng tiểu liên tuyn (thép) 

6  Bi đông (sắt) 

7  Hộp đạn 12,7 mm 

8  Súng tiểu liên tuyn (sắt) 

9  Bi đông sắt  

10  Xẻng sắt 

11  Cuốc sắt 

12  Ca (nhôm) 

13  Mũ sắt 

14  Nựu đạn quả na 

15  Cà mèn nhôm 

16  Xẻng sắt 

17  Bát 

18  Băng đạn tiểu liên (tuyn) 

19  Băng đạn trung liên 

20  Lựu đạn quả dứa 

21  Lựu đạn chày 

22  Mảnh dù (khăn quàng) 

23  Mưa 

24  Cà mèn nhôm 

25  Ăng gô (nhôm) 

26  Lưỡi xẻng 

27  Đạn cối 60mm 

28  Bi đông nhôm 

29  Vỏ đạn chống tăng 

30  Ba lô vải 

31  Bát tre 

32  Võng (vải) 

33  Mũ tre 

34  Túi vải 

35  Súng tiểu liên K50 

36  Súng trung liên 
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37  Băng đạn tiểu liên K50 

38  Súng đại liên 

39  Súng máy ( địch) 

40  Pháo (của ta) từ các đồi khác bắn vào đồi A1 

41  Pháo ( của địch) từ hậu phương bắn vào 

42  Súng cối 

43  Xe tăc (xác) 

44  Xe tăng trong cuộc chiến 

45  Máy bay thả bom (của địch) 

46  Máy bay viện trợ ( của địch) 

47  Máy bay viện trợ (của địch) 

48  Thùng hàng tiếp tế 

49  Cơm nắm 

50  Quang gánh 

51  Đòn gánh 

52  Rổ/rá ( bằng đất) 

53  Dù quân địch 

54  Quạt tay 

55  Bộ đàm 

56  Ống nhòm 

 

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,… 

+ Quân đội ta gồm:  

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

 Nhân vật chỉ huy (2)  

 Nhân vật lính (20) ( mặc áo lính/ cởi trần, quần đùi) 

 Nhân vật cầm cờ (3) 

 Nhân vật vác đạn (5)  

 Anh nuôi (01) 

+ Quân đội Pháp gồm: 

 Đại tướng Pháp 
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 Chỉ huy 1 của Pháp 

 Chỉ huy 2 của Pháp 

 Quân Pháp (15) 

 Tướng lái máy bay (4)  

o Hậu cần (2) 

o Thả bom (2) 

 

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. Một thực tế cho thấy, để thiết kế 

được quy trình mô phỏng nhân vật chuyển động trong việc mô phỏng, chúng ta 

cần bắt buộc phải nắm được và thiết kế xây dựng chọn mẫu được những tư thế 

khác nhau mà điển hình của mỗi nhân vật trong quá trình chuyển động. Vì mỗi 

nhân vật sẽ có những tư thế vận hành, chuyển động khác nhau.  

Dưới đây là bảng mô tả các tư thế có thể có của các nhân vật lịch sử có tham 

gia tại cứ điểm đồi A1. 

 

 

 

 

Quân ta 

Tư thế 

Đi thường Đi cầm ống nhòm 

Chạy Đứng đàm thoại 

Đứng (nghỉ) Ngồi đàm thoại 

Ngồi bắn Ngồi ống nhòm 

Quỳ bắn Đi lom khom 

Nằm bắn Tư thế gánh 

Bò Tư thế chỉ đạo 

Nằm đào Tư thế dò mìn 

Bưng đất Tư thế cắt dây thép gai 

Nằm nghỉ Tư thế bị thương 

Nằm chết Tư thế đưa đồ vật 

Tư thế điều khiển dẫn hàng Tư thế đọc thư 

Đi lom khom dưới hào Tư thế xuống hầm 

Tư thế lên hầm Ném mìn 
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Tư thế khiêng người bị 

thương 

Tư thế vẫy cờ 

Tư thế xiên lườn lá cà  

Quân địch 

Tư thế 

Đi lại Chạy 

Nằm bắn Tư thế xiên lưỡi lá cà 

Đi khom Sử dụng súng đại bác 

Đứng đàm thoại Đứng nhòm 

Tư thế chỉ đạo Tư thế gác súng đầu hàng 

Tư thế giơ tay đầu hàng Ném mìn 

Tư thế chết Tư thế bị thương 

Đứng gác  

 

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

Trong hệ thống mô phỏng, nhân vật hay đối tượng động thì sẽ chuyển động, 

vì vậy, để mô phỏng được nhân vật chuyển động thì chúng ta cần phải thiết kế và 

xây dựng quy trình dưới dạng các bước, thể hiện qua các thuật toán, giúp cho nhà 

lập trình xây dựng hệ thống mô phỏng ảo. 

Dưới đây là các bước mô tả thuật toán thực hiện của hệ thống mô phỏng nhân 

vật chuyển động sau: 
 

Các bước của quy trình thuật toán: 

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) 
 

Như vậy, để mô phỏng một nhân vật chuyển động, thực hiện các thao thác 

trong các đợt tấn công trong chiến đấu tại cứ điểm đồi A1, chiến trường Điện Biên 

Phủ, đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được các nhân vật, các hành động, tư thế 

chuyển động khác nhau của nhân vật để mô phỏng, tái hiện cho phù hợp đảm bảo 

chất lượng giống với thực tế. 
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Lưu đồ thuật toán 

Trên cơ sở các bước khái quát của quy trình thuật toán mô phỏng nhân vật 

chuyển động, chúng ta tiến hành thiết kế lưu đồ thuật toán như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Lưu đồ quy trình chuyển động của 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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Giải thích chi tiết các bước của thuật toán 

Trong thuật toán trên bao gồm 6 bước chính, mỗi bước thực hiện một chức 

năng, nhiệm vụ cụ thể, kết quả của bước trước và đầu vào cho bước sau, cụ thể: 

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta phải tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu hình 

ảnh, video về các nhân vật, cảnh quan, thực địa để làm cơ sở cho mô hình hóa dữ 

liệu dưới dạng 3D dựa vào trang thiết bị máy ảnh, quay camera để thu thập. 

Sau đó, chuyển sang Bước 2: thực hiện kiểm tra dữ liệu thu thập được xem 

đã chính xác, đầy đủ hay lỗi gì, nếu chưa đủ hay dữ liệu chưa chính xác, chúng ta 

tiến hành thu thập lại và phân tích, đánh giá,… để phục vụ cho quá trình số hóa 

dữ liệu 3D. 

Trên cơ sở dữ liệu thu nhận được và đã được lọc tinh, chúng ta chuyển sang 

Bước 3: tiến hành số hóa hay mô hình hóa 3D dữ liệu về các thực địa, nhân vật 

với những hình ảnh, hành động, tư thế khác nhau của nhân vật. 

Với những tư thế hành động như thế nào, chúng ta cần phải tạo ra những tư 

thế hành động của nhân vật đúng vậy để đảm bảo khi mô phỏng thì nhân vật 

chuyển động đúng thực tế. 

Với những mô hình dữ liệu 3D về các thực địa, nhân vật, tư thế nhân vật, 

chúng ta tiến hành chuyển sang Bước 4: để thực hiện tạo các vật liệu, phủ chất 

liệu lên bề ngoài của nhân vật, thực địa nhằm đảm bảo cho mô hình dữ liệu 3D về 

các nhân vật, thực địa đảm bảo giống thực tế, phản ánh độ trung thực của mô hình. 

Sau khi đã phủ các chất liệu lên bề ngoài của mô hình dữ liệu 3D, chúng ta 

chuyển sang Bước 5: sử dụng các kỹ thuật Rigging để tạo ra các khung xương cho 

những nhân vật chuyển động để đảm bảo cho nhân vật có thể chuyển động được 

theo ý muốn. 

Bước 6: Sử dụng các công cụ, kỹ thuật animation để tạo chuyển động cho 

từng nhân vật bằng các ghép các tư thế của mỗi nhân vật đảm bảo trình tự thứ tự 

các tư thế của nhân vật theo trình tự thời gian. 

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

Một số cung cụ dựng hình để mô phỏng nhân vật chuyển động như: 

- 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. 
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4.8. Mô phỏng nhân vật chuyển động sử dụng 3Ds Max  

3D Max là phần mềm thiết kế máy tính 3D chuyên nghiệp , được sử dụng để 

tạo hoạt hình 3D, trò chơi, mô hình, hình ảnh, v.v. và đóng vai trò quan trọng 

trong công việc của các nhà phát triển Trò chơi điện tử, Hãng phim và Truyền 

hình. Biped là phần cơ bản của hoạt ảnh trong phần mềm 3D max . Biped 

trong 3ds Max cung cấp chuyển động cho các bộ phận của nhân vật trong mô hình 

nhân vật và kết nối nó với thế giới thực. Bằng lệnh Biped, chúng tôi có thể kiểm 

tra kết quả mô hình của chúng tôi hoạt động trong thế giới thực và chúng tôi có 

thể thực hiện thay đổi nhiều lần cho đến khi chúng tôi nhận được kết quả tốt nhất 

của mô hình trong dự án của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

Sử dụng Biped để tạo hiệu ứng cho đối tượng: 

Biped cung cấp một cái nhìn thực tế về mô hình. Tại đây, tạo hoạt ảnh bằng 

cách sử dụng Biped trong dự án của mình theo từng bước. Hãy bắt đầu hướng dẫn 

của chúng tôi theo một cách rất thú vị. 

Bước 1: Có 4 vùng làm việc của khung nhìn trong phần mềm 3ds max là 

Khung nhìn trên, Khung nhìn phía trước, Khung nhìn bên trái và vùng cuối cùng 

là khung nhìn Phối cảnh. Chúng tôi có thể chọn bất kỳ một trong số chúng để vẽ 

mô hình của chúng tôi bất cứ lúc nào. 

 

 Giao diện phần mềm 

Bước 2: Để sử dụng biped trong 3ds max, chỉ cần làm theo các bước tương 

tự như tôi đang làm. Trước hết, chúng ta sẽ chuyển đến bảng điều khiển 

chung và nhấp vào tab Hệ thống và một lần nữa nhấp vào tab Biped. 

https://www.educba.com/free-web-page-designing-software/
https://www.educba.com/animation-in-3ds-max/
https://www.educba.com/what-is-3ds-max/
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Bước 3: Mình sẽ click vào bất kỳ đâu trên lưới của khung nhìn phối cảnh, 

bạn có thể click vào gird hoặc ngoài gird để vẽ Biped của mình. Bạn có thể vẽ 

trong bất kỳ khung nhìn nào. Có hai phương pháp, đầu tiên là kéo con trỏ chuột 

theo hướng lên trên tức là chiều cao. 

 

Bước 4: Và thứ hai là Vị trí, với phương pháp này bạn có thể đặt ở bất kỳ vị 

trí nào bằng cách bấm vào vị trí đó. 
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Bước 5: Bây giờ ở đây chúng ta có tùy chọn Body type - từ đây chúng ta có 

thể thay đổi biped của mình ở các dạng body khác nhau, đó là: 

 Bộ xương 

 

 Nam giới 

 

Bước 6: Ở đây chúng ta có thêm nhiều thông số khác liên quan đến khớp cơ 

thể đó là: Liên kết cổ - chúng ta có thể tăng nó bằng cách thay đổi thông số của 

nó. Nếu chúng ta đưa ra 4 thì sẽ có bốn khớp trong các khớp / liên kết cổ có nghĩa 

là chúng ta có thể cho phép quay xung quanh khớp này trong quá trình hoạt hình. 
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Bước 7: Liên kết cột sống. Chúng ta có thể tăng nó bằng cách thay đổi tham 

số của nó. Nếu cho 6 làm dữ liệu thì sẽ có 6 khớp trong liên kết Tủy sống. 

 

Bước 8:  Đối với liên kết Chân, chúng ta có thể đưa ra tối đa 4 liên kết và tối 

thiểu 3 liên kết trong khớp chân. 

 

Bước 9: Chúng ta có thể đặt Tail cho nhân vật của mình nếu muốn bằng cách 

thiết lập các thông số trong liên kết Tail. 
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Bước 10: Chúng ta có thể buộc tóc đuôi ngựa cho nhân vật của mình nếu 

muốn. Có hai tùy chọn tóc đuôi ngựa, liên kết ponytail1 và liên kết đuôi ngựa 2, 

chúng tôi có thể đưa ra hai liên kết khác nhau trong kiểu tóc đuôi ngựa của nhân 

vật của chúng tôi. 

 

Bước 11: Chúng ta có thể tăng hoặc giảm số lượng ngón tay cho nhân vật 

của mình, tức là nếu chúng ta đưa ra 4 trong thông số thì chúng ta sẽ có 4 ngón 

tay trên cánh tay của nhân vật. Bạn có thể cho tối đa 5 ngón tay và tối thiểu 1 ngón 

tay cho các nhân vật của mình theo ý bạn. 

 

Bước 12: Tại đây để cho ngón chân của nhân vật của chúng ta, chúng ta sử 

dụng tùy chọn Ngón chân ở đây và chúng ta có thể đưa ra tối đa 5 ngón chân 

(ngón tay) cho nhân vật của mình. 
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Bước 13: Chúng tôi có thể cung cấp các khớp ở ngón chân bằng cách sử 

dụng tùy chọn liên kết ngón chân, chúng tôi có thể cung cấp tối đa 3 hoặc tối thiểu 

1 liên kết tại đây. 

 

Bước 14: Chúng tôi sử dụng các liên kết này để di chuyển và xoay từng phần 

trong hoạt ảnh của nhân vật của chúng tôi. Bây giờ khi bạn chuyển sang tạo hoạt 

ảnh và lắp ráp nhân vật của mình bằng biped, chúng tôi phải đi vào tùy chọn 

chuyển động để thực hiện sửa đổi trong biped đã vẽ của bạn. 

 

Bước 15: Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ toàn màn hình của khung 

nhìn phối cảnh để có góc nhìn rõ hơn. Nhấn Alt + W để toàn màn hình sau khi 

nhấp vào chế độ khung nhìn phối cảnh. 

 

https://www.educba.com/rigging-in-3ds-max/
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Bước 16: Trong tab biped, chúng ta có các loại tham số khác nhau. Chúng 

ta hãy nhìn vào nó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn biped đã vẽ của chúng ta và sau đó 

nhấp vào tab chuyển động của bảng điều khiển chung. 

 

Bước 17: Chúng ta có một loại thông số khác ở đây trong phần biped, chúng 

ta có thể thiết lập tất cả các thông số này theo nhu cầu của mình, bạn có thể xem 

tất cả các thông số trong hình bên dưới. 

 

Bước 18: Chúng ta không thể di chuyển toàn bộ biped của mình với tùy chọn 

di chuyển bình thường, để di chuyển biped của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển đến 

tùy chọn Track Selection của thông số hai chân trong bảng điều khiển chung. 

 



162 

 

Bước 19: Chúng ta đã di chuyển tùy chọn Body Horizontal để di chuyển 

theo phương ngang. Để di chuyển theo hướng ngang, hãy nhấp vào tab Body 

Horizontal và kéo con trỏ chuột theo hướng đó để di chuyển. 

 

Bước 20: Tùy chọn Body Vertical để di chuyển theo hướng thẳng đứng. Để 

di chuyển theo hướng dọc, hãy nhấp vào tab Thân dọc và kéo con trỏ chuột theo 

hướng đó để di chuyển. 

 

Bước 21: Tùy chọn Body Rotate để xoay theo chuyển động tròn. Để xoay 

theo chuyển động tròn, hãy nhấp vào tab Body Rotate và xoay cơ thể theo mặt 

phẳng X, Y và Z theo ý bạn. 
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Bước 22: Bạn có thể xoay bất kỳ phần nào của biped bằng cách chọn phần 

đó, để chọn phần đó, hãy nhấp vào phần đó và xoay theo điểm mong muốn của 

bạn trong mặt phẳng X, Y, Z. 

 

Bước 23: Để di chuyển một phần cơ thể tại khớp, bạn chỉ cần nhấp vào phần 

cơ thể đó và nhấp vào lệnh di chuyển bình thường của 3ds max, có ở hai góc bên 

trái và di chuyển phần đó trong các mặt phẳng X, Y, Z mà bạn muốn di chuyển 

bằng cách kéo con trỏ chuột. 

 

Đây là các tham số cơ bản của biped bằng cách sử dụng tham số này, bạn có 

thể đặt nó tùy theo đặc điểm của mô hình. 
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4.9. Kết quả một số tư thế chuyển động 

STT 
Tên trạng 

thái 
Hình ảnh 

Ghi 

chú 

1 1 Nghiêm 

 

 

2 2 Nghỉ 

 

 

3 3 Đi lại 
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4 4 
Chạy vác 

súng 

 

 

5 5 Chạy thường 

 

 

6 6 
Nhảy qua rào 

+ hào 
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7 7 Bò cầm súng 

 

 

8 8 
Bò xách 

súng 

 

 

9 9 

Cúi lom 

khom (đi 

khom) 

 

 

 

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 

Chương này tập trung nghiên cứu về phân tích các yêu cầu thiết kế các hệ 

hệ thống thông tin để hỗ trợ xây dựng chương trình mô phỏng, cụ thể là phân tích 

các yêu cầu thông tin về Di tích Đồi A1, lịch sử diễn biến các trận đánh tại Di tích 

Đồi A1 và các luồng đi của thông tin trên hệ thống mô phỏng tham quan ảo Di 

tích Đồi A1. 

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

Trên cơ sở những thông tin về di tích lịch sử đồi A1, các đợt tấn công diễn 

ra trên đồi A1, chúng ta thiết kế chương trình và thiết kế hệ thống thông tin để hỗ 

trợ hiển thị các thông tin trên web 3D đảm bảo tính logic, phù hợp theo các đợt 

tấn công, dòng lịch sử tại di tích đồi A1. 

Dựa vào địa thế tự nhiên của quả đồi, toàn bộ cứ điểm cấu tạo thành hình 

vòng cung  với công trình kiên cố cũ, công sự dã chiến (gỗ, đất có thể chịu được 

các loại cối của ta) và chia thành 3 tuyến: 

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. 

Ngoài cùng có 5 lớp hàng rào dây thép gai, dày khoảng 100 mét, làm thành 

nhiều khu, kết hợp với địa hình và hệ thống hỏa lực bắn thẳng trong cứ điểm: 

những nơi nghi ngờ bộ đội ta có thể tiếp cận chúng bố trí dây thép gai bùng nhùng 

kết hợp với mìn, mỗi hàng rào dày từ 5 m đến 7 m và giữa hàng rào này với hàng 

rào kia chúng dải hàng nghìn quả mìn các loại (mìn cóc, mìn kíp,...). Lực lượng 

chiếm đóng A1 là Tiểu đoàn 1 Trung đoàn số 4 Bộ binh Ma Rốc. Quá trình diễn 

ra trận đánh, tướng De Castries lần lượt thay thế, bổ xung các đơn vị: 
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+ Tiểu đoàn 1 bán Lữ đoàn Lê dương số 13. 

+ Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6. 

+ Tiểu đoàn dù thuộc địa số 1. 

Ngoài ra địch còn sử dụng 3 tiểu đoàn khác làm lực lượng phản kích và pháo 

binh ở Mường Thanh, Hồng Cúm, hoả lực bắn thẳng ở cứ điểm A3, C2, không 

quân, xe tăng sẵn sàng chi viện cho cứ điểm A1. 

Về phía ta, cứ điểm đồi A1 là một trong các mục tiêu chủ yếu của đợt tấn 

công thứ 2, đơn vị chủ công nhận nhiệm vụ tiêu diệt A1 là Trung đoàn 174 của 

Đại đoàn 316 và Trung đoàn 102 của Đại đoàn 308. 

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 

Diễn biến Nội dung 
Ghi 

chú 

1.1 Ngày 30/3, chiến thuật vẫn như cũ quân ta tấn công theo hai 

hướng chính: 

- Đ/c Vũ Đình Hòe tiểu đoàn 9, đánh thắng lên A1 từ phía 

Đông. 

- Đ/c Nguyễn Dũng Chi đánh theo hướng Đông Nam, Tây 

Bắc  

 

1.2 Tất cả đã sẵng sàng, quay mặt từng người, cảnh vật khá yên 

lặng 

 

1.3 18h30 pháo bắn dồn dập vào tất cả các quả đồi  

Anh em nhìn nhau nhưng vẫn chưa có lệnh đánh 

 

1.4 Đ/c Nguyễn Hữu An sốt sắng, sao chưa có lệnh đánh nhỉ, đ/c 

An quay điện đàm vài lần, nhưng điện thoại im tịt 

 

1.5 19h, đ/c An quyết định phát động tấn công  

1.6 Sơn pháo của trung đoàn tiếp tục yểm hộ 

Đội C317 phá đưa bộc phá phá tan hàng dào thép gai 

 

1.7 Toàn quân tấn công 

Súng trường bắn yểm hộ vào lô cốt quân địch 

 

1.8 Lucian gọi về trung tâm, cho pháo bắn vào A1, thêm  viện 

binh 

 

1.9 Pháo bắn liên tục về mỏm đồi A1, quân ta thương vong vô số 

nhưng vẫn cố gắng tiến lên 

 

1.10 Quân ta nhảy vào hào địch, ta và quân địch giao chiến ác liệt  
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1.11 Ta nằm hết xuống hào, rồi lại tràn lên tấn công, tiếp tục giao 

chiến 

 

1.12 2h00, ngày 31/3 địch phản kích bằng xe tăng, súng cối, các 

loại súng hạng nặng chèo lên đỉnh đồi 

 

1.13 3h00 quân ta bị thương nhiều nhưng vẫn chiến đấu ác liệt, 

xác chết 2 bên xếp thành lũy 

 

1.14 Đ/c Hòe gặp đ/c Dũng Chi, chúng ta hết quân rồi, cần tăng 

cường viện trợ 

 

1.15 Trời mờ sáng, cả hai bên tổn hao nặng nề, bộ đội dìu nhau về 

dưới chân hào 

 

1.16 Đ/c Hòe liên lạc cho đ/c Hữu An: anh em hy sinh nhiều, 

chúng tôi cần chi viện 

 

1.17 6h00 sáng, quân địch phản kích, quân ta vẫn cố bám trụ  

1.18 Đ/c Hữu An gặp đ/c Hòe ở chân A1, chúng ta tập hợp anh em 

còn lại để tiếp tục cùng Trung đoàn 102 chiến đấu đêm nay 

 

1.19 Bác sỹ chăm sóc cho các thương binh  

 

 

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

Diễn biến Nội dung Ghi chú 

1.1 18h30 Ngày 31/3,  Trung đoàn 174 phối hợp cùng trung 

đoàn 102, chiến thuật vẫn như cũ quân ta tấn công theo hai 

hướng chính. 

- Hướng chính lên A1 từ phía đông 

- Hướng phụ đánh theo hướng đông nam, tây bắc  

 

1.2 18h 30 pháo bán dồn dập, vào tất cả các quả đồi   

1.3 Quân ta tràn lên từ chân đồi, cuộc chiến dữ dội, thương vong 

hai bên là vô số. 

 

1.4 19h, Chỉ huy pháp Luciani bị thương vào đầu vẫn cố gắng 

chiến đấu, Luciani gọi trung tâm: yêu cầu bắn yểm trợ A1, 

yêu cầu viện binh. 

 

1.5 Pháo địch bắn lên A1, quân ta phải đi dưới hào, cảnh hỗn 

chiến dưới hào ác liệt 

 

1.6 Quân ta lên được đỉnh núi lại phải dạt xuống dưới hào  

1.7 2h sáng đ/c Nguyến Sinh Hùng trao đổi với đ/c Nguyễn Hữu 

An, chúng ta phải chiếm được A1 trước lúc trời sáng 

 

1.8 Quân ta lại tràn lên tấn công, hai bên bắn nhau ác liệt, 

thương vong vô số 
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1.9 3h sáng Pháp tiếp tục chi viện cho A1 bằng 1 tiểu đoàn lính 

Lê Dương và các vũ khí hạng nặng 

 

1.10 hai bên lại bắn nhau ác liệt, thương vong vô số  

1.11 5h ngày 1/4 địch phản kích bằng xe tăng, súng cối, các loại 

súng hạng nặng chèo lên đỉnh đồi 

 

1.12 5h20 thấy bên ta thương vong nhiều, 4 đồng chí đã liều mình 

dùng bazooka bắn thẳng vào xe tăng, xe tăng bốc cháy, sau 

đó địch phát hiện và bắn giục 4 đồng chí ngay tại chỗ. 

 

1.13 6h sáng ngày 1/4: hai bên vẫn chiến đấu ác liệt, thương vong 

xếp thành lũy. 

 

1.14 Trưa 12h ngày 1/4, 1 trung sỹ Pháp bị điên bắn vào Sở chỉ 

huy, trên đài quan sát đồng chí Lê Quảng Ba cho pháo bắn 

mạnh vào A1, chúng ta tiếp tục tràn lên chiến đấu, nhưng 

chiến đấu ban ngày địch dễ dàng đẩy lùi quân ta. 

 

1.15 Sau nhiều ngày chiến đấu, quân ta mỏi mệt, quân địch thay 

phiên nhau phòng ngự, quân ta quyết định để 1 đại đội ở lại 

và rút khỏi A1 ngày 4/4 

 

 

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

đến ngày 06/5/1954 

Diễn biến Nội dung Ghi chú 

1.1 Đơn vị E102 bàn giao trận địa lại cho E174 

Hai bên rằng co nhau bằng bắn tỉa 

 

1.2 Cảnh anh nuôi gánh cơm cho anh em ở trên A1. Súng, 

pháo nổ, người cơm bay tung tóe. 

 

1.3 Cảnh đói khát của quân ta trên A1  

1.4 15/4 cuộc họp bàn kế hoạch tấn công A1, bộ phận công 

binh đào một đường hầm đưa khối bộc phá vào. 

 

1.5 20/4 Cảnh quân ta đào hầm khó khăn, phải dùng quạt 

quạt không khí vào. 

Quân bên ngoài vẫn giao tranh ác liệt 

 

1.6 23/4 Cảnh quân pháp countant lên A1 trực tiếp chỉ huy.   

1.7 1/5 Countant phát hiện quân ta đào một đường hầm  

1.8 3/5 Edme dẫn quân lên A1 canh khu phía đông  

1.9 4/5 Pouget dẫn quân lên A1 canh khu phía nam  

1.10 Grawin và một số lính bị thương bám chân A1 để vận 

chuyển súng dạn. 
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Đợt tấn công: từ tối ngày 06/5/1954 đến sáng ngày 07/5/1954 

Diễn biến Nội dung Ghi chú 

1.1 17h00, ngày 6/5 Edme báo cáo quân địch đã đào xong hầm  

1.2 Quân ta họp bàn, tiếng nổ đồi A1 sẽ là hiệu lệnh cho toàn 

chiến trường. 
 

1.3 20h30 đ/c Nguyễn Phú Xuyên khung và Nguyễn Bạch cho 

điểm hỏa  khối bộc phá 
 

1.4 Tiếng nổ vang lên, khói ngút trời, đất đá bắn lên, đại đội của 

Edme 120 người chết gần hết. 
 

1.5 Edme bị bay ra xa nhưng bừng tỉnh, anh lui về phía khu trung 

tâm. 
 

1.6 Đồng chí Nguyễn Hữu An phát lệnh tấn công, 

Quân ta lao lên, pháo ta bắn liên hồi. 
 

1.7 Phía đông đ/c Vũ Đình Hòe trực tiếp thọc sâu vào trung tâm 

quân địch, vượt qua dây thép gai nhưng bị chống trả ác liệt. 
 

1.8 Phía đông nam đ/c Nguyễn Dũng Chi đánh lên cũng bị quân 

Pouget chiến đấu quên mình 
 

1.9 Một đại đội quân ta đánh từ phía cây đa cụt đánh lại  

1.10 Quân ta và quân địch thương vong vô số  

1.11 Pouget vừa chiến đấu vừa điện về trung tâm xin viện trợ  

1.12 Edme chạy về trung tâm liền bị bắt sống Countant vượt qua 

làn bom đạn chạy thoát sang C1 
 

1.13 Quân tiếp viện vừa lên đến chân A1 bị pháo ta chặn lại và quân 

ta chặn ngay đường lên cây đa cụt 
 

1.14 Pouget bỏ điện thoại xuống thì 1 quả mìn lăn vào hầm, trời tối 

mịt, anh ta bị đ/c Vũ Đình Hòe dẫn về sở chỉ huy 
 

1.15 Quân ta cắm cờ lên đỉnh A1, đc Nguyễn Dũng Chi ngồi trong 

hầm địch. 
 

1.16 6h sáng đ/c Lâm Viết Hữu báo cáo, có tướng địch lên xin 

hàng, Begear đi vào và xin hàng 
 

1.17 15h Quân địch lần lượt cầm cờ trắng xin hàng. Cuộc chiến kết 

thúc. 
 

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

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành phân tích và rút ra được 

những thông tin, dữ liệu được khái quát hóa dưới dạng sơ đồ: 

 

 

 

 



172 

 

 

 

- Sơ đồ phân tích khái quát thông tin lịch sử về đồi A1 

 

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 

Lý thuyết về cơ bản về thiết kế 

 

Hình 5.1. Sơ đồ các bước phân tích thiết kế 

Mô hình hoá dữ liệu: Trên cơ sở thông tin, dữ liệu thu thập được thông qua 

khảo sát thực địa, nhân chứng lịch sử, nhà quản lý, phim tài liệu/tư liệu,… về di 

tích đồi A1, chúng ta cần phải tiến hành mô hình hóa 3D để cho hệ thống có thể 

sử dụng được, hệ quản trị CSDL phải tra cứu hay tìm kiếm dữ liệu một cách có 

hiệu quả. Ðiều này dẫn đến việc thiết kế các cấu trúc dữ liệu phức tạp để biểu diễn 

dữ liệu trong CSDL này. Người phát triển che dấu tính phức tạp này thông qua 

một số mức trừu tượng để đơn giản hoá các tương tác của người sử dụng đối với 

hệ thống. 

 

Hình 5.2. Ba mức phân rã thông tin 

 Mức vật lý: Mức thấp nhất của sự trừu tượng mô tả dữ liệu được lưu trữ 

một cách thực sự như thế nào. Tại mức vật lý, các cấu trúc dữ liệu mức thấp 

phức tạp được mô tả chi tiết. 
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 Mức logic: Mức cao tiếp theo của sự trừu tượng hoá mô tả những dữ liệu 

nào được lưu trữ và các mối quan hệ nào tồn tại giữa các dữ liệu này. Mức 

logic của sự trừu tượng được xác định người quản trị CSDL, cụ thể phải 

quyết định những thông tin gì được lưu trữ trong CSDL. 

 Mức khung nhìn: Mức cao nhất của sự trừu tượng mô tả chỉ một phần của 

toàn bộ CSDL. Mặc dù sử dụng các cấu trúc đơn giản mức logic, một số 

phức tập vẫn còn tồn tại do kích thước lớn của CSDL. Thực chất những 

người sử dụng chỉ cần truy nhập đến một phần CSDL, do vậy sự tương tác 

của họ với hệ thống này là đơn giản hoá và mức khung nhìn của sự trừu 

tượng được xác định. Hệ thống có thể được cung cấp nhiều khung nhìn đối 

với cùng một cơ sở dữ liệu. 

Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường cung cấp hai 

kiểu ngôn ngữ khác nhau đó là: ngôn ngữ mô tả sơ đồ cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ 

biểu diễn các truy vấn và các cập nhật cơ sở dữ liệu. 

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML): 

o Các yêu cầu về thao tác dữ liệu bao gồm: 

- Tìm kiếm thông tin được lưu trữ trong CSDL. 

- Thêm thông tin mới vào CSDL. 

- Xoá thông tin từ CSDL. 

- Thay đổi thông tin được lưu trữ trong CSDL. 

o Một ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) là một ngôn ngữ cho phép người sử 

dụng truy nhập hay thao tác dữ liệu được tổ chức bởi mô hình dữ liệu thích hợp. 

Có hai kiểu ngôn ngữ thao tác dữ liệu cơ bản: 

- Các DML thủ tục đòi hỏi người sử dụng phải đặc tả dữ liệu nào cần tìm 

kiếm và tìm kiếm những dữ liệu này như thế nào. 

- Các DML phi thủ tục đòi hỏi người sử dụng đặc tả dữ liệu nào cần tìm 

kiếm mà không phải đặc tả tìm kiếm những dữ liệu này như thế nào. 

Xử lý câu hỏi: Công việc của bộ xử lý câu hỏi là biến đổi một truy vấn hay 

một thao tác CSDL có thể được biểu diễn ở các mức cao thành một dãy các yêu 

cầu đối với các dữ liệu lưu trữ trong CSDL. 

Quản trị giao dịch: Thông thường một số thao tác trên CSDL hình thành một 

đơn vị logic công việc. Ðiều này có nghĩa là hoặc tất cả các thao tác được thực 

hiện hoặc không thao tác nào được thực hiện. Hơn nữa sự thực hiện các thao tác 

này phải đảm bảo tính nhất quán của CSDL. 
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Một giao dịch là một tập hợp các thao tác mà xử lý như một đơn vị không 

chia cắt được. Các hệ quản trị CSDL điển hình cho phép người sử dụng một hay 

nhiều nhóm thao tác tra cứu hay thay đổi CSDL thành một giao dịch. 

Quản lý lưu trữ: Các CSDL thường đòi hỏi một khối lượng lớn không gian 

lưu trữ. Do bộ nhớ chính của máy tính không thể lưu trữ nhiều thông tin như vậy, 

các thông tin này được lưu trữ ở các thiết bị nhớ ngoài như đĩa cứng..v.v… 

Khi xử lý, dữ liệu cần phải được di chuyển từ đĩa từ vào bộ nhớ chính; sự di 

chuyển này là khá chậm so với tốc độ xử lý của bộ nhớ trung tâm, do vậy các hệ 

CSDL phải tổ dữ liệu vật lý sao cho tốt, tối thiểu hoá số yêu cầu chuyển dữ liệu 

giữa đĩa từ vào bộ nhớ chính. 

5.4.  Thiết kế cấu trúc thông tin hiển thị 

Với dữ liệu thu thập được, sau khi đã được mô hình hóa, chúng ta tiến hành 

phân tích thiết kế cấu trúc dữ liệu để phục vụ cho việc quản trị, tra cứu, khai thác: 

 

Hình 5.3. Thiết kế cấu trúc thông tin 

 Dữ liệu, siêu dữ liệu: Ðáy kiết trúc là thiết bị nhớ ngoài lưu trữ dữ liệu và 

siêu dữ liệu. Trong phần này không chỉ chứa dữ liệu được trữ trong CSDL mà 

chứa cả các siêu dữ liệu, tức là thông tin cấu trúc của CSDL. 

 Bộ quản lý lưu trữ: Nhiệm vụ của bộ quản lý lưu trữ là lấy ra các thông tin 

được yêu cầu từ những thiết bị lưu trữ dữ liệu và thay đổi những thông tin này khi 

được yêu cầu bởi các mức trên nó của hệ thống. 

 Bộ xử lý câu hỏi: Bộ xử lý câu hỏi điều khiển không chỉ các câu hỏi mà cả 

các yêu cầu thay đổi dữ liệu hay siêu dữ liệu. Nhiệm vụ của nó là tìm ra cách tốt 
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nhất một thao tác được yêu cầu và phát ra lệnh đối với bộ quản lý lưu trữ và thực 

thi thao tác đó.  

 Bộ quản trị giao dịch: Bộ quản trị giao dịch có trách nhiệm đảm bảo tính 

toàn vẹn của hệ thống. Nó phải đảm bảo rằng một số thao tác thực hiện đồng thời 

không cản trở mỗi thao tác khác và hệ thống không mất dữ liệu thậm chí cả khi 

lỗi hệ thống xảy ra. 

o Nó tương tác với bộ xử lý câu hỏi, do vậy nó phải biết dữ liệu nào được 

thao tác bởi các thao tác hiện thời để tránh sự đụng độ giữa các thao tác và 

cần thiết nó có thể làm trễ một số truy vấn nhất định hay một số thao tác 

cập nhật để đụng độ không thể xảy ra.  

o Nó tương tác với bộ quản lý lưu trữ bởi vì các sơ đồ đối với việc bảo vệ dữ 

liệu thường kéo theo việc lưu trữ một nhật ký các thay đổi đối với dữ liệu. 

Hơn nữa, việc sắp thứ tự các thao tác một cách thực sự được nhật ký này sẽ 

chứa trong một bản ghi đối với mỗi thay đổi khi gặp lỗi hệ thống, các thay 

đổi chưa được ghi vào đĩa có thể được thực hiện lại. 

 Các kiểu thao tác đối với hệ quản trị CSDL: Tại đỉnh kiến trúc, ta thấy có 

3 kiểu thao tác: 

o Các truy vấn: là các thao tác hỏi đáp về dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.  

Thông qua giao diện truy vấn chung. Thông qua các giao diện chương trình 

ứng dụng: Một hệ quản trị CSDL điển hình cho phép người lập trình viết các 

chương trình ứng dụng gọi đến hệ quản trị CSDL này và truy vấn CSDL. 

 Các cập nhật dữ liệu: Ðây là các thao tác thay đổi dữ liệu như xoá, sửa dữ 

liệu trong CSDL. Giống như các truy vấn, chúng có thể được phát ra thông qua 

giao diện chung hoặc thông qua giao diện của chương trình. 

 Các thay đổi sơ đồ: Các lệnh này thường được phát bởi một người sử dụng 

được cấp phép, thường là những người quản trị CSDL mới được phép thay đổi sơ 

đồ của CSDL hay tạo lập một CSDL mới. 

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 

Trên cơ sở dữ liệu ảnh tẩm phủ được thu nhập, thiết kế từ những ảnh thu thập 

được ở trên, với những định dạng và dữ liệu ảnh và video khác nhau, nhóm nghiên 

cứu thực hiện chuyển đổi thành ảnh tẩm phủ (định dạng ảnh cho mô phỏng). Sau 

đó phối cảnh chính xác, chỉnh sửa và vẽ bằng tay trên máy tính từng đoạn tương 

ứng. Tiếp theo thiết kế dữ liệu cho quang cảnh không gian di tích đồi A1, các dấu 

tích, chứng tích và hiện vật tại cứ điểm đồi A1, các mô hình và mối quan hệ giữa 



177 

 

các mô hình, căn cứ vào kích thước, vị trí kiểu dáng của đối tượng để xây dựng 

mô hình 3 chiều. Sau đó chuyển đổi mô hình 3 chiều và địa hình thành định dạng 

cho mô phỏng trong thời gian thực theo các phân loại. 

 

Hình 5.4. Thiết kế mô hình quản lý hệ thống thông tin 

 Trên cơ sở các dữ liệu khác nhau được thu thập có nhiều dữ liệu tồn tại 

dưới dạng các ảnh 2D trên internet, sách, báo, hồi ký, hay ảnh từ các nhân vật lịch 

sử,… nhóm nghiên cứu tiến hành số hóa, chỉnh sửa hay tái tạo để đưa vào máy 

tính và thực hiện chuyển đổi sang dạng cấu trúc dữ liệu 3D. 

 

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

dạng tạo hình 

kiến trúc mức 

Dữ liệu thô biến 

dạng tạo hình 

kiến trúc mức 

thấp 

Định dạng biên 

dạng kiến trúc 

đặc thù mức cao 

Định dạng biên 

dạng kiến trúc 

đặc thù mức thấp 

Chuyển định 

dạng đặc thù 

Dữ liệu hình học 3D 

cho mô phỏng động 

Tạo lưới định 

hình 3D 

Phân vùng biên 

dạng 

Đơn vị kiến 

trúc trong 

không gian 3D 

Viewer định vị 

kiến trúc trong 

không gian 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                     

 

Hình 5.6. Thiết kế cấu trúc mô hình và xác định vị trí kiến trúc di tích đồi A1 

Với những vị trí khác nhau trên đồi A1 về những dấu tích, dấu chứng, các 

hiện vật như xe tăng, các hầm chỉ huy, hàng rào, đường hào giao thông, đường 

hầm, các lô cốt,… chúng ta tiến hành xác định định vị trí cho các hiện vật, dấu 

chứng lịch sử cho đảm bảo phù hợp với kiến trúc trong quá trình thiết kế và xây 

dựng hệ thống mô phỏng, tái hiện đồi A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.7. Thiết kế định vị vị trí kiến trúc trên di tích 

 

Biên dạng tạo hình 

hình học mức cao 

Biên dạng tạo hình 

hình học mức cao 

Thay đổi tỉ lệ 

Hiệu chỉnh tỉ lệ 

Biên dạng tạo 

hình hình học 

mức cao 

Tẩm phủ vật 

liệu lên kiến 

trúc 

Kiểm tra lại thuộc 

tính vật liệu và 

hình học của kiến 

trúc 

Xử lý dữ liệu 

cho kiến trúc 

tự nhiên trên 

địa hình 

Xử lý dữ liệu 

định vị kiến 

trúc 

Thực hiện 

phép chiếu 
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Hình 5.8. Thiết kế cấu trúc, tạo vật liệu và ảnh phủ cho mọi mức chi tiết cảnh 3D 

5.5.2.  Phân tích thiết kế scenegraph cho quản lý thông tin di tích đồi A1 

Hiệu quả việc thực hiện phân cấp dữ liệu, sẽ có lợi khi tổ chức các đối tượng 

trong một sự phân cấp hoặc dạng cây, truyền lan bất kỳ thông tin dùng chung nào 

về phía gốc của cây. Có nhiều loại cây có thể sử dụng. Nhưng hãy xây dựng cho 

nó có một sự phân cấp bậc N đồ họa phi tuần hoàn trực tiếp hoặc DAG. Giống 

như scenegraph cơ bản sẽ có một nút gốc, với một hoặc nhiều nút con hơn. Mỗi 

nút con có thể lần lượt chứa đựng nút rỗng hoặc nhiều nút con, một vài nút sẽ là 

những đối tượng đồ họa muốn vẽ. Những nút khác là dùng cho những mục đích 

cấu trúc và có thể trở nên phức tạp trong dữ liệu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình thay thế 

và ảnh phủ tương 

ứng 

Ảnh mầu miêu tả 

vật liệu 

 Tạo ảnh phủ 

cho mọi mức 

chi tiết của 

cảnh 

Kết hợp vật 

liệu và ảnh phủ 

tạo vật liệu 

tổng hợp 

Mô hình hình học 

 Vật liệu thay 

thế, ảnh phủ  

độ phân giải 

cao 

Phần mềm 

sinh ảnh 

 Hầm chỉ 

huy 

 (Drawble) 

 Các dấu 

tích lịch sử 

khác 

(Drawble) 

 Geod

e 
 Geod

e 

 Hầm giao 

thông 

(Drawble) 

 Geod

e 

 Geod

e 

 Geod

e 
 Geod

e 

Group  

Di tích đồi A1 

 Hào giao 

thông 

 (Drawble) 

 Các lô cốt 

 (Drawble) 

 Hố bộc phá 

 (Drawble) 
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Thiết kế cấu trúc mô hình di tích đồi A1: 

  Hiệu quả việc thực hiện phân cấp dữ liệu, sẽ có lợi khi tổ chức các đối tượng 

trong một sự phân cấp hoặc dạng cây, truyền lan bất kỳ thông tin dùng chung nào 

về phía gốc của cây. Có nhiều loại cây có thể sử dụng. Nhưng hãy xây dựng cho 

nó có một sự phân cấp bậc N đồ họa phi tuần hoàn trực tiếp. Giống như mô hình 

3D cơ bản sẽ có một nút gốc, với một hoặc nhiều nút con hơn. Mỗi nút con có thể 

lần lượt chứa đựng nút rỗng hoặc nhiều nút con, một vài nút sẽ là những đối tượng 

đồ họa muốn vẽ. Những nút khác là dùng cho những mục đích cấu trúc và có thể 

trở nên phức tạp trong dữ liệu.  

Dưới đây là sơ đồ cấu trúc mô tả toàn bộ thông tin, dữ liệu: 

 

 

Hình 5.9. Các nguồn dữ liệu thu nhận 

 

  

Tư liệu ảnh từ các Ban 

Quản lý di tích, Bảo tàng 

chiến thắng lịch sử 

ĐBP,… 

Nhân chứng 

lịch sử 

Một số nguồn thông 

tin khác 

Dữ liệu thu nhận về Di 

tích Đồi A1 

Khảo sát thực 

địa di tích Đồi 

A1 

Phim tài liệu, 

video 

Cán bộ, 

chuyên gia, 

nhà quản lý 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.10. Hệ thống thông tin hiển trị trên web 3D về di tích đồi A1 

  

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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5.6. Thiết kế giao diện 

Phần này báo cáo trình bày khái quát một số chức năng chính của giao diện 

hệ thống web 3D hiển thị thông tin giới thiệu về các hiện vật, di tích đồi A1. 

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

- Đăng nhập vào hệ thống: Đảm bảo an toàn, kiểm soát cho hệ thống 

- 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. 

2. Chọn biểu diễn một hiện 

vật trong không gian 

3. Chọn biểu diễn nhiều vật 

thể trong không gian 

trưng bày 

 

4. Chọn biểu diễn từng hiện 

vật để quan sát chi tiết 

Mô hình hiện vật kèm thông tin giới 

thiệu hiện vật 

 

Mô hình hiện vật kèm thông tin giới 

thiệu hiện vật 

 

Mô hình hiện vật kèm thông tin giới 

thiệu chi tiết hiện vật 

 

1. Chọn các tham số điều 

khiển để tham quam  

 

Giới thiệu về di tích đồi A1 

Tham quan mô hình hiện vật, dấu 

tích lịch sử 

Tham quan diễn biến đợt tấn 

công dưới dạng Auto và 
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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, cụ thể là tập trung vào 

các nội dung chính sau: 

-  Xây dựng chế độ tham quan tự động theo kịch bản (Auto). 

-  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. 

-  Cài đặt và xây dựng chương trình điều khiển nhân vật tham quan ảo di 

tích Đồi A1 trên môi trường PC. 

-  Cài đặt và tích hợp hệ thống hiển thị hiện vật của di tích Đồi A1 trên môi 

trường Web. 

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 trên một thuyết minh được xây dựng sẵn. 

Với 1 đầu vào là một tệp âm thanh thu sẵn giới thiệu về đồi A1, một lộ trình 

tham quan ảo được xây dựng tương thích với nội dung trong tệp âm thanh. Qua 

đó, dựa trên hệ thống ảo, người xem có thể tham quan các điểm đặc trưng trong 

quần thể di tích đồi A1. Hình bên dưới là lộ trình tham quan ảo tại di tích đồi A1. 
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Hình 6.1. Đường path mô tả lộ trình tham quan ảo. 

Để đảm bảo các thuyết minh và quá trình di chuyển của đối tượng tham 

quan được trùng khớp, thuyết minh được chia ra làm nhiều phần. Mỗi phần tương 

ứng với một nội dung tham quan. Dựa trên nội dung mỗi phần trong tệp âm thanh 

sau khi được chia nhỏ, thời gian dừng lại tại điểm tham quan mỗi điểm là khác 

nhau. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật đo thời lượng của tệp âm thanh để quyết định 

tốc độ di chuyển cũng như thời gian lưu lại tại mỗi điểm tham quan.  

Bên dưới là đoạn mã code lập trình điều khiển quá trình này. 

void PlayAmThanhTrenDuong() 

    { 

       AudioClip amMoi= amTrenDuong[0]; 

amTrenDuong.RemoveAt(0);        

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

vatDiChuyen.GetComponent<AudioSource>().clip = 

amMoi; 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

vatDiChuyen.GetComponent<AudioSource>().Play(); 

    } 

 void PlayAmThanhTaiDiem() 

    { 

       AudioClip amMoi = amTaiDiem[0]; 

amTaiDiem.RemoveAt(0);        

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 
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vatDiChuyen.GetComponent<AudioSource>().clip = amMoi;        

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

vatDiChuyen.GetComponent<AudioSource>().Play(); 

    } 

 IEnumerator PlayAnimaiton(string nameAni, float delayTime) 

    { 

        print("Play ani:" + nameAni); 

        yield return new WaitForSeconds(delayTime); 

        Animator anim = 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

nhanVat.GetComponent<Animator>(); 

        anim.SetBool(nameAni, true); 

    } 

IEnumerator StopAnimaiton(string nameAni, float delayTime) 

    { 

        yield return new WaitForSeconds(delayTime); 

        Animator anim = 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

nhanVat.GetComponent<Animator>(); 

        anim.SetBool(nameAni, false); 

    }  

Quá trình điều khiển các di chuyển trong tham quan đảm bảo người xem có 

thể có thời gian quan sát và cảm nhận các nội dung được truyền tải qua thuyết 

minh. Hình bên dưới là hình ảnh khi đi tham quan di tích đồi A1 tại điểm lô cốt 

cây đa cụt. 

 

Hình 6.2. Tham quan tự động lô cốt cây đa cụt. 
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Để bắt đầu quá trình tham quan tự động người sử dụng lựa chọn tính năng 

“Tham quan ảo” trên giao diện phần mềm. 

 

Hình 6.3. Lựa chọn tính năng tham quan ảo tự động. 

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 

Mô hình 3D là một cấu trúc dữ liệu trong đó mô tả hình thái 3D của một 

đối tượng. Hiện nay để tạo ra một mô hình 3D có nhiều cách khác nhau, chúng có 

thể được tạo ra nhờ các phần mềm thiết kế 3D như 3Ds max, maya v.v.. thông qua 

các nhà thiết kế 3D, hoặc từ các máy quét 3D (khi đó một đối tượng ngoài thế giới 

thực sẽ tạo một được một mô hình 3D trên máy tính thông qua máy quét), hoặc 

được tạo ra bằng một vài cách đặc thù nào đó. Ví dụ như được tạo ra từ việc tối ưu 

một mô hình khác như trong luận văn đang trình bày, hoặc lập trình để tạo ra mô 

hình v.v.. Để có thể tạo ra một mô hình 3D đầu tiên chúng ta phải hiểu về cấu trúc 

của một mô hình 3D. Theo những tài liệu tôi tìm hiểu được, một mô hình gồm có 

3 thành phần cơ bản là tập các đỉnh, tập các mặt và tập UV. Trong đó, tập UV 

thường kết hợp với một ảnh chất liệu bên ngoài để tạo ra hình ảnh của mô hình với 

bề mặt giống với thực tế. 

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 
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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. 

Để mô hình giống thật hơn ta xác định một texture và một tập UV để quy định 

việc sử dụng texture trên mỗi bề mặt của đối tượng. Như vậy để xác định một mô 

hình 3D thường chúng ta phải xác định 3 thành phần của nó là tập các đỉnh, tập 

các mặt và tập UV. Để dễ hình dung, tôi lấy ví dụ về một đối tượng 3D cơ bản là 

một khối hộp được tạo ra dựa trên dạng lưới tam giác như sau: 

-Tập các đỉnh  

var size = 100; 

 Vector3 [] VertexList =new Vector3 []{  

new Vector3(-size, -size, -size),  

new Vector3(-size, size, -size), 

 new Vector3( size, size, -size), 

 new Vector3( size, -size, -size),  

new Vector3( size, -size, size),  

new Vector3( size, size, size),  

new Vector3(-size, size, size),  

new Vector3(-size, -size, size) }; 

Ở đây tôi xác định một khối hộp do đó tôi cần tối thiểu 8 đỉnh, vị trí các định 

được sắp xếp trong không gian tương ứng với tập vector 3 chiều VertexList được 

tạo ở trên. 

-Tập các mặt 

 int []FaceList = new int []{ 

0, 1, 3, // 1: Mặt sau  

1, 2, 3, 3, 2, 5, // 2: Mặt trước  

3, 5, 4, 5, 2, 1, // 3:Mặt trên 

5, 1, 6, 3, 4, 7, // 4: Mat duoi  

3, 7, 0, 0, 7, 6, // 5: Mặt trái  

0, 6, 1, 4, 5, 6, // 6: Mặt phải  

4, 6, 7 }; 
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Với một khối hộp tôi cần xác định 6 mặt tương ứng là trước, sau, trái, phải, 

trên, dưới. Ở đây tôi sử dụng các mặt ở dạng tam giác, tức là một mặt được tạo ra 

từ 3 đỉnh. Trong mô hình 3D có 2 dạng mặt cơ bản là mặt được tạo ra từ 3 đỉnh 

(mặt tam giác) và mặt được tạo ra từ 4 đỉnh (mặt tứ giác) trong nội dung luận văn 

do mô hình 3D được tái cấu trúc chỉ được sử dụng đề quan sát do đó tôi lựa chọn 

việc tái cấu trúc mô hình sử dụng mặt tam giác. Chi tiết việc xây dựng các mặt 

được trình bày ở phần tiếp theo của luận văn. Như vậy với 6 mặt của hình hộp tôi 

cần 12 mặt tam giác, giá trị và quan hệ của các mặt được mô tả trong tập mặt 

FaceList ở trên. 

-Tập UV: 

 Vector2 [] UVs = new Vector2[]{  

new Vector2(0,0),  

new Vector2(0,0),  

new Vector2(0,0),  

new Vector2(0,0), 

 new Vector2(0,0),  

new Vector2(0,0), 

 new Vector2(0,0), 

 new Vector2(0,0),  

};  

Tập UV xác định vị trí của các texture, đó là một tập của các vector 2 chiều 

và số lượng phần tử của tập này tương ứng với số đỉnh của đồ thị. Trong nội dung 

luận văn vì mô hình tái cấu trúc không thu được texture từ ảnh cắt lớp nên tôi 

không xây dựng tập UV cho các mô hình 3D và khởi tạo mặc định là một vector 

2 chiều có 2 giá trị tương ứng bằng 0. Sau khi xác định được 3 thành phần cơ bản 

của một mô hình 3D mà cụ thể ở đây là một khối hộp 3D ta thu được kết quả là 

một mô hình 3 chiều như hình bên dưới 
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Hình 6.4. Mô hình khối hộp trong 3D. 

6.2.2.2. Một số kết quả khi đọc và hiển thị mô hình ba chiều 

Chúng tôi sử dụng các mô hình dạng 3D của các hiện vật tại di tích Điện 

Biên Phủ là đối tượng thực nghiệm cho modul đọc và hiển thị mô hình 3D. Dưới 

đây là kết quả khi đã đọc và hiển thị thành công mô hình 3D của đối tượng. 

  

  

Hình 6.5. Một số mô hình hiện vật tại Điện Biên Phủ. 
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 Để hiển thị danh sách các hiện vật đã được mô phỏng, khách tham quan lựa 

chọn tính năng Hiện Vật trên giao diện chính của phần mềm. Hình bên dưới là 

danh sách các hiện vật đã được mô phỏng và hiện đang được sử dụng. 

 

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

Hiện vật sau khi hiển thị có thể thực hiện các thao tác cho phép quan sát ở 

các góc độ khác nhau cũng như cho phép phóng to hay thu nhỏ đảm bảo điều kiện 

quan sát tốt nhất đối với hiện vật ảo. Chúng tôi sử dụng các điều khiển từ thiết bị 

đầu vào để phục vụ quá trình quan sát khi tham quan ảo. Dưới đây là code điều 

khiển cho quá trình tương tác với hiện vật. 

void Start() 

    { 

        gocCu = this.transform.rotation; 

        scaleCu = this.transform.localEulerAngles; 

    } 

    // Update is called once per frame 

    void Update() 

    { 

        if (tuQuay) 

        this.transform.Rotate(0,Time.deltaTime*tocDoQuayY, 0); 

        if (Input .GetMouseButton(0)) 

        { 

            float rotX = Input.GetAxis("Mouse X") * rotSpeed * 

Mathf.Deg2Rad; 
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            float rotY = Input.GetAxis("Mouse Y") * rotSpeed * 

Mathf.Deg2Rad;            

            transform.RotateAround(Vector3.up, -rotX); 

            transform.RotateAround(Vector3.right, rotY); 

        } 

        float chuot=-Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel"); 

        this.transform.localScale *= (1 - chuot * 

Time.deltaTime*zoom); 

        if (Input .GetMouseButtonUp(0)) 

        { 

            hienVat.transform.parent = null; 

            this.transform.rotation = gocCu; 

            this.transform.localEulerAngles = scaleCu; 

            hienVat.transform.parent = this.transform; 

        } 

    } 

    public void TuQuay() 

    { 

        tuQuay = !tuQuay; 

    } 

  

 

Hình 6.7. Hiện vật ở các góc quan sát khác nhau. 
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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. Công việc 

thiết kế animation thường được thực hiện bởi các nhà thiết kế, những người 

chuyên tạo ra các hình ảnh và chuyển động và đảm bảo về chất lượng hình ảnh 

cũng như sự uyển chuyển giữa các animation. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số 

nguyên tắc, khái niệm cơ bản để bạn có thể hiểu hơn về mô hình mà mình sử dụng 

trong lập trình và điều khiển animation.  

Đối với một mô hình có tồn tại animation bạn có thể chia chúng ra làm hai 

dạng: dạng có xương và dạng không xương. Đối với dạng không xương animation 

được thiết kế chỉ để dùng cho đối tượng đó. Chúng ta không thể sử dụng animation 

được thiết kế cho đối tượng này dùng cho một đối tượng khác và ngược lại. Ưu 

điểm của việc thiết kế các đối tượng không xương là chúng được làm khá nhanh 

và nhược điểm là tính đóng và không dùng lẫn của các animation. Tính dùng lẫn 

ở đây có thể hiểu là khi một cái phích cắm điện được thiết kế theo chuẩn nó có 

thể cắm ở mọi nguồn điện cũng được thiết kế theo chuẩn, điều đó mang lại tính 

công nghiệp và tiện dụng, trong khi đó việc thiết kế một mô hình có animation 

không xương giống như việc đấu trực tiếp 2 đầu dây điện lại với nhau không thông 

qua bất cứ một bộ phận trung gian nào; đôi khi điều đó là tiện dụng nhưng sẽ có 

nhiều lúc khá bất tiện. Đối với animation được thiết kế trên một mô hinh có xương, 

các nhà thiết kế phải thiết đặt một khung xương cho mô hình, sau đó xây dựng 

các animation dựa trên khung xương vừa thiết kế. Điều này có thể sẽ khiến các 

nhà thiết kế tốn thời gian hơn khi xây dựng đối tượng, nhưng nếu các đối tượng 

có cấu trúc khung xương giống nhau chúng có thể dùng chung các animation. Như 

vậy với một đối tượng dạng con người có khung xương giống nhau, các animation 

chỉ cần được thiết kế một lần và dùng lại nhiều lần. 

Vì những ưu điểm của việc điều khiển đối tượng có xương, chúng tôi lựa 

chọn xây dựng điều khiển tham quan với đối tượng có xương và các animation 

được thiết kế sẵn. Dưới đây là code điều khiển đối tượng khi tham quan ảo. 
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if (timeTrenDuong>0) 

{ 

timeTrenDuong -= Time.deltaTime;                

if (!startTrenDuong ) 

{ 

startTrenDuong = true; 

if (this.GetComponent<SplineComputer>() != null) 

{                        

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>().vatD

iChuyen.GetComponent<SplineFollower>().follow = true;                        

} 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

dangDiChuyen = true; 

if (hdTrenDuong.Count > 0) 

{ 

float timePlayAni = 0; 

Animator anim = 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>().nhan

Vat. 

GetComponent<Animator>(); 

for (int i=0;i<hdTrenDuong .Count;++i) 

{ 

RuntimeAnimatorController ac 

=anim.runtimeAnimatorController;     

float time = 0; 

for (int j = 0; j < ac.animationClips.Length; j++)                  

{ 

if (ac.animationClips[j].name == hdTrenDuong[i])         

{ 

time = ac.animationClips[j].length; 

break; 

} 
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} 

if ((timePlayAni + time) < timeCoDinhTrenDuong) 

{ 

StartCoroutine(PlayAnimaiton(hdTrenDuong[i], 

timePlayAni)); 

StartCoroutine(StopAnimaiton(hdTrenDuong[i], 

timePlayAni+time/2.0f)); 

timePlayAni += time; 

} 

}     

}     

else 

{ 

if (timeTaiDiem>0) 

{ 

timeTaiDiem -= Time.deltaTime; 

if (!startTaiDiem) 

{ 

startTaiDiem = true; 

if (this.GetComponent<LSTMove>() != null)    

this.GetComponent<LSTMove>().run=true; 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

dangDiChuyen = false; 

if (hdTaiDiem.Count > 0) 

{                           

float timePlayAni = 0; 

Animator anim = 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>(). 

nhanVat.GetComponent<An

imator>();                 

for (int i = 0; i < hdTaiDiem.Count; ++i) 

{ 
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RuntimeAnimatorController ac = 

anim.runtimeAnimatorController;     

float time = 0; 

for (int j = 0; j < ac.animationClips.Length; j++)                  

{ 

if (ac.animationClips[j].name ==hdTaiDiem[i])         

{ 

time = ac.animationClips[j].length; 

break; 

} 

} 

} 

StartCoroutine(PlayAnimaiton(hdTaiDiem[i], timePlayAni)); 

StartCoroutine(StopAnimaiton(hdTaiDiem[i], timePlayAni + 

time / 2.0f)); 

timePlayAni += time; 

} 

else 

{ 

run = false;                    

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>().vatD

iChuyen.GetComponent<SplineFollower>().follow = false; 

this.transform.parent.GetComponent<LST_PathControl>().Tiep

(this.ID+1); 

if (this.tacDong.Count>0) 

for (int i=0;i<tacDong .Count;++i)                               

tacDong[i].transform.parent.GetComponent<LST_PathCont

rol>(). 

TiepPhuThuoc(tacDong[i].ID); 

}                     

} 
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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  

Cho đến thời điểm này, kỷ nguyên Web 2.0 vẫn đang phát triển mạnh mẽ và 

các doanh nghiệp nhận ra rằng nó không chỉ mang lại những tiện ích về mặt công 

nghệ mà còn thiết lập nên các kênh mua bán, phân phối sản phẩm và tạo ra một 

cộng đồng khách hàng đông đảo trên môi trường Internet. Làn sóng công nghệ 

3D đang góp phần tạo ra sự chuyển biến cho World Wide Web, giúp đem lại cơ 

hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thương mại 

điện tử, khi giúp kết nối thế giới thực và ảo lại với nhau. 

Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng kỷ nguyên Web 2.0 không chỉ 

làm biến đổi căn bản các phương thức kinh doanh mà còn giúp dịch vụ khách 

hàng có những thay đổi. Với ngày một nhiều hơn các cách thức kết nối mọi người 

với nhau, thông qua web, nhật ký điện tử (blog), các mạng xã hội và thế giới ảo, 

các nhà kinh doanh biết đến sức mạnh của cộng đồng trực tuyến. Việc khai thác 

các kênh bán hàng trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến đã góp phần mở ra 

nhiều cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.  

Tận dụng lợi thế của công nghệ 3D Các chuyên gia cho rằng việc đưa công 

nghệ 3D vào trang web thương mại điện tử sẽ giúp tạo thêm hiệu ứng hình ảnh, 

từ đó giúp người sử dụng Internet có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, 

dịch vụ được giới thiệu trên web, trong khi với hình thức giới thiệu thông thường 

trên phần lớn các trang web hiện nay, người xem chỉ nhìn thấy hình ảnh của món 

hàng trong không gian hai chiều và điều này đã hạn chế họ hình dung chi tiết về 

nó. Muốn cung cấp hình ảnh món hàng dưới nhiều góc độ khác nhau đến khách 

hàng, nhà kinh doanh phải đưa lên trang web nhiều hình chụp ở những góc độ 

tương ứng. Khi đó, dữ liệu thông tin đưa lên trang web sẽ lớn mà người xem có 

thể không tải (download) hết được vì những hạn chế về đường truyền. Cách giới 

thiệu sản phẩm trên trang web với công nghệ 2D kể trên khiến doanh nghiệp phải 

tốn công sức và thời gian mà lại không cung cấp cho khách hàng một cái nhìn bao 

quát về món hàng dưới nhiều góc độ. 

Trong khi đó, với công nghệ 3D trên cùng một trang web người xem có thể 

nhìn sản phẩm dưới mọi góc độ trong không gian ba chiều. Ví dụ, khi xem hình 

ảnh một căn hộ trên mạng trong không gian ba chiều, người sử dụng Internet có 
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thể nhìn xung quanh và nhìn từ nhiều vị trí, điều này giúp họ dễ hình dung về căn 

hộ mà họ quan tâm và đây chính là điểm khác biệt chủ yếu của web 3D so với 2D. 

Bên cạnh đó, trong quá trình thiết kế, công nghệ mới này còn cho phép kết hợp 

thêm hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh (hình ảnh mờ dần, phóng to, di chuyển 

lại gần/ra xa, màu sắc trung thực hơn v.v..) hay gắn thêm các liên kết (URL, tự 

động chuyển cảnh v.v..) để tăng thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm. 

Đưa công nghệ 3D vào web Tại thị trường Việt Nam, một số doanh nghiệp 

bắt đầu quan tâm đến việc phát triển các trang web ứng dụng công nghệ 3D. Mới 

đây, Công ty cổ phần Phúc Lê Gia vừa cho ra mắt trang web thương mại điện tử 

tại địa chỉ www.hello3DWorld.com. Bà Lê Thị Thu Thảo, Tổng giám đốc Công 

ty Phúc Lê Gia, cho rằng một khi việc cung cấp thông tin về sản phẩm không cụ 

thể và chi tiết thì doanh nghiệp sẽ khó xây dựng niềm tin nơi người tiêu dùng về 

kênh bán hàng trực tuyến. Sự ra đời của trang web 3D sẽ góp phần làm cho thị 

trường kinh doanh trực tuyến thêm sống động, hấp dẫn hơn đối với khách hàng; 

còn về phía doanh nghiệp có thể khai thác được nhiều tiềm năng mà thương mại 

điện tử mang lại. Bà dẫn chứng trang web hello3Dworld.com là trang chuyên về 

tổ chức hội chợ - triển lãm được thiết kế trên nền công nghệ 3D và được lập trình 

bằng ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế VRML (Virtual Reality Modelling Language). 

Tại đây, các doanh nghiệp có thể xây dựng gian hàng trực tuyến bằng công nghệ 

3D nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu và hàng hóa của mình đến khách 

hàng. Ngay tại gian hàng trong không gian ba chiều này, các doanh nghiệp có thể 

trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng còn người tiêu dùng có thể 

tham quan các gian hàng của doanh nghiệp, tra cứu thông tin về sản phẩm. Theo 

nhà phát triển trang web này thì chi phí để duy trì một gian hàng trực tuyến ứng 

dụng công nghệ 3D phù hợp với khả năng tài chính của các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, trong khi lợi ích mà nó mang lại khá lớn. So với việc tham dự hội chợ, triển 

lãm thực tế, các doanh nghiệp có thể vừa tiết kiệm chi phí, vừa kéo dài thời gian 

trưng bày hàng hóa khi đăng ký tham gia các gian hàng triển lãm trong không 

gian ảo ba chiều này.  

6.2.4.2. Một số công nghệ phát triển web3D 

Có nhiều công nghệ web 3D, trong đó có các công nghệ  chính như sau:  

 VRML (Virtual Reality Modeling Language). VRML tiên phong trong 

công nghệ web3D (từ năm 1994). VRML giúp đưa thế giới vào trang web 
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thông qua việc lập trình nội dung VRML như là công cụ biên tập hình ảnh. 

Ưu điểm của VRML là tính mềm dẻo; tính kết hợp và khả năng mở rộng 

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

tác 3D applets và các ứng dụng. Java 3D cung cấp một lớp các tiêu chuẩn 

của Java để LTV có thể sử dụng để xây dựng một loạt các ứng dụng 3D. 

Kiến trúc của Java 3D có nhiều điểm chung với VRML  

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

Group (MPEG). MPEG-4 là một bộ công cụ của các giải pháp đa phương 

tiện mà các nhà phát triển có thể sử dụng để cung cấp âm thanh, video, đồ 

họa 2D và đồ họa 3D thông qua kết nối mạng và phát sóng.  

 X3D (Extensible 3D) là thế hệ kế tiếp của VRML và ngày nay trở thành 

một hình thức mới của web3D hứa hẹn sẽ giải quyết những thiếu sót của 

VRML97. X3D là công nghệ gắn liền với  Extensible Markup Language 

(XML), X3D cho phép nội dung VRML được định nghĩa trong các thẻ 

XML 

 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. WebGL là một phương pháp 

render dựa trên client: các yếu tố tạo nên một phần của khung cảnh 3D được 

download từ server. 

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

dụng khác nhau. Trong đó, có 3 dạng ứng dụng phổ biến là trò chơi, chương 

trình mô phỏng và thực tại ảo. Đồng thời Unity 3D cũng hỗ trợ các công 

việc trên nền web.  

6.2.4.3. Môi trường 3D trong HTML5 

Hiệu ứng 3D rất được yêu chuộng hiện nay, bằng những công cụ chuyên 

nghiệp người ta có thể tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, tuy nhiên chi phí để có 

được những công cụ đó rất cao. Với sự phát triển của HTML5, các nhà nghiên 

cứu đã đưa ra được khung nhìn có thể hiển thị môi trường 3D trên nền web với sự 

hỗ trợ của thư viện Javascipt nên giảm rất nhiều chi phí. 

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. 
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Các thành phần chính của WebGL 

Giống như các thư viện đồ họa khác, trong WebGL cần các thành phần nhất 

định để tạo được một khung cảnh 3D. Những yếu tố cơ bản sẽ được giới thiệu 

trong từng chương tiếp theo của môn học này. 

Những thành phần chính chúng ta cần quan tâm chính bao gồm: 

 - Canvas: là một thẻ trong HTML5 tạo ra khung vẽ để thao tác render 3D. 

Nó có thể được truy xuất thông qua DOM bằng JavaScript. 

 - Đối tượng: Đây là những thực thể tạo nên một phần của khung cảnh.  

 - Ánh sáng: Nếu không có ánh sáng, chúng ta không thể thấy được gì trong 

thế giới 3D. Yếu tố này sẽ được khám phá trong chương 3. Trong chương 3, chúng 

ta sẽ tìm hiểu hiệu ứng bóng đổ (shader) trong WebGL như thế nào. Chúng ta sẽ 

xem các đối tượng 3D hấp thụ hay phản lại ánh sáng theo định luật vật lý ra sao 

và xem xét các loại ánh sáng trong WebGL. 

 - Camera: Canvas (khung vẽ) hoạt động như là khung nhìn với thế giới 3D. 

Chúng ta nhìn thấy và khám phá một cảnh 3D thông qua nó. Trong chương 4: 

Camera, chúng ta sẽ tìm hiểu sự hoạt động khác nhau của các ma trận được yêu 

cầu để tạo ra một khung cảnh nền. Chúng ta cũng sẽ hiểu được làm thế nào mà 

các hoạt động này có thể được mô hình hóa như một camera. 

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. Ngoài ra, Unity Web Player còn hỗ trợ trong việc thiết kế 3D, các nhân vật 

3D với đồ họa cực kỳ bắt mắt và hiệu ứng chuyển động mượt mà, sinh động. Việc 

sử dụng Unity Web Player cho phép đọc và hiển thị mô hình 3D trên nền web. Vì 

vậy chúng tôi có thể sử dụng Unity cho bài toán trưng bày mô hình hiện vật và 

các quá trình đọc và hiển thị mô hình tương tự như trên desktop nhờ Unity Web 

Player. 

Trước khi Unity Web Player xuất hiện, có lẽ chúng ta đã biết đến Adobe Flash 

cho phép chúng ta xem một số điều khá thú vị trong trình duyệt. Tuy vậy với các 

thông báo cập nhật quá thường xuyên nên nó đang trở thành một mối đe dọa an 

ninh thường trực. 
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Tính năng chính trên Unity Web Player 

-  Hỗ trợ chạy ứng dụng 3D trên nền web. 

-  Thiết kế chương trình đồ họa 3D phong phú. 

-  Thêm các hiệu ứng, chuyển động cho ứng dụng 3D. 

-  Phân tích cử động nhân vật, tạo đặc tính riêng cho các vật thể. 

-  Tương thích với nhiều trình duyệt. 

-  Hoạt động ổn định và tính bảo mật cao. 

Ưu nhược điểm Unity Web Player 

Ưu điểm: Đồ họa trực tuyến thực sự ấn tượng. Cho phép chúng ta sử dụng 

nhiều ứng dụng khi cài plug-in này. 

Nhược điểm: Để sử dụng nhanh chóng, mượt mà hơn thì chúng ta cần cấu 

hình mạnh, tốc độ kết nối Internet tốt mới có thể tải ứng dụng nhanh chóng do 

phần mềm có đồ họa đẹp. 

Cài đặt Unity Web Player giúp chúng ta trải nghiệm hình ảnh cực kì tốt trên 

trình duyệt. Tuy nhiên, nó không tự động tải xuống hay tự động cập nhật ngầm 

khi chưa được phép của người sử dụng, không giống như một số công nghệ khác 

nổi tiếng hơn. 

Hiểu được Unity Web Player là gì và Adobe Flash Player là gì? thì chúng ta sẽ 

thấy được những hiệu ứng nổi bật mà chỉ có ở Unity Web Player như sau: 

- Hỗ trợ đồ họa 3D chạy trơn tru hơn 

- Hạn chế tối đa lỗi sụp đổ vì vậy chúng ta có thể thoải mái trải nghiệm ứng 

dụng 3D với những hình ảnh sống động trên nền web. 

Cài đặt Unity Web Player 

Trên các trình duyệt web như Google Chrome, Mozilla Firefox hay Cốc Cốc 

thì chắc hẳn chúng ta sẽ gặp thông báo yêu cầu cài đặt Unity Web Player để sử 

dụng được ứng dụng. Việc cài đặt Unity Web Player về máy rất đơn giản, chúng 

ta có thể thực hiện theo các bước dưới đây nhé. 

Bước 1: Khi truy cập vào hệ thống  ứng dụng 3D thường sẽ xuất hiện thông báo 

“install now!” 

Bước 2: Nhấn nút Unity Web Player để chuyển đến trang download hoặc tự động 

download về máy. 

Bước 3: Sau khi tải Unity Web Player về máy tính, chúng ta khởi chạy cài đặt. 
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Bước 4: Chúng ta nhấn chọn “I Agree” (Tôi đồng ý) để đồng ý với các điều khoản 

mà nhà sản xuất đưa ra và để chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 5: Chờ trong ít phút để quá trình cài đặt diễn ra. 

Bước 6: Nhấn nút “Finish” để đóng hộp thoại cài đặt sau khi cài đặt kết thúc. 

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 6.8. Giao diện khởi động khi tham quan ảo trên Web. 

 

Hình 6.9. Danh sách hiện vật đã được số hoá và hiển thị trên nền Web. 
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Hình 6.10. Hiện vật 3D trên nền Web. 

 

Hình 6.11. Hiện vật 3D trên nền Web (tiếp). 
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Hình 6.12. Hiện vật ở dạng phóng to trên nền Web. 

Để thực hiện hiển thị và thao tác với các hiện vật trên nền Web, chúng tôi sử dụng 

hệ thống code điều khiển như sau:  

void Start() 

    { 

        minY = UiTrungTam.transform.position.y; 

        viTriGoc = UiTrungTam.transform.position; 

        for (int i=0;i<items .Count;++i) 

        { 

            items[i].ID = i; 

            items[i].anh.sprite = anhHV[i]; 

            string[] s = 

QuanLyDanhSachHienVatTrenUI.thongTin[i].Split('#'); 

            items[i].tenHV.text = s[1]; 

            items[i].moTaNgan.text = s[2]; 

        }     

    } 

    void Update() 

    { 

        maxtg = UiTrungTam.transform.position.y; 

        max = maxY0; 

        if (tab == 1) max = maxY1; 
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        float f = Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel"); 

        if (Mathf.Abs(f) > 0.01f) 

        { 

            UiTrungTam.transform.position +=  

new Vector3(0, -f * tocDoKeo * Time.deltaTime, 

0); 

if (UiTrungTam.transform.position.y < minY) 

UiTrungTam.transform.position = viTriGoc; 

if (UiTrungTam.transform.position.y >max) 

UiTrungTam.transform.position = new 

Vector3(viTriGoc.x, max,viTriGoc .z); 

        } 

        float horizontal = -Input.GetAxis("Vertical"); 

        if (Mathf.Abs(horizontal) > 0.01f) 

        { 

            UiTrungTam.transform.position +=  

new Vector3(0, horizontal * tocDoKeo * 

Time.deltaTime, 0); 

if (UiTrungTam.transform.position.y < minY) 

UiTrungTam.transform.position = viTriGoc; 

if (UiTrungTam.transform.position.y > max) 

UiTrungTam.transform.position =  

new Vector3(viTriGoc.x, max, viTriGoc.z); 

        } 

    } 

    public void GoiHienVat(int id) 

    { 

        GameObject a = 

GameObject.FindGameObjectWithTag("KhongHuy"); 

        a.GetComponent<LST_TTTrungBay>().IDHV = id; 

        Application.LoadLevel(1); 

    }       

    public void LoadChiThiet() 

    { 

        Application.LoadLevel(2); 

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

Giao diện phần mềm được bố trí đảm bảo các tính năng của phần mềm và 

thuận lợi cho người sử dụng. Giao diện khi khởi động phần mềm có thể quan sát 

như hình bên dưới. 

 

Hình 6.16. Giao diện khi khởi động phần mềm 

Chức năng Quản lý, hiển thị hiện vật: 

Các bước sử dụng phần mềm cho quản lý và hiển thị hiện vật được thực 

hiện như sau:  

  Bước 1: Chọn “Hiện vật” trên thanh menu 

 

Hình 6.17. Chọn “Hiện vật” 
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Hình 6.18. Giao diện quản lý hiện vật 

   

Bước 2: Chọn hiện vật cần hiển thị chi tiết 

 

Hình 6.18. Giao diện chi tiết hiện vật 
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Bước 3: Hiển thị thông tin dạng văn bản của hiện vật 

 

Hình 6.19. Tính năng hiển thị thông tin dạng văn bản của hiện vật 

 

Hình 6.20. Thông tin dạng văn bản của hiện vật 

Bước 4: Quan sát hiện vật ở góc nhìn rộng 

 

Hình 6.21. Quan sát hiện vật ở góc nhìn rộng 
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Hình 6.22. Hiện vật ở góc nhìn rộng 

Bước 5: Sử dụng tính năng tự động quay phục vụ quá trình quan sát 

 

Hình 6.23. Tính năng tự động quay 
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Bước 6: Giữ và kéo chuột để thay đổi góc quay của hiện vật 

 

Hình 6.24. Giữ và kéo chuột để thay đổi góc quan sát 

Bước 7: Sử dụng chuột giữa để phóng to hoặc thu nhỏ hiện vật 

 

Hình 6.25. Phóng to hiện vật 



211 

 

 

Hình 6.26. Thu nhỏ hiện vật 

Bước 8: Đóng tính năng quản lý hiện vật 

 

Hình 6.27. Đóng tính năng quản lý, quan sát hiện vật 
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Chức năng Quản lý, tái hiện nhân vật lịch sử: 

Để quan sát các nhân vật lịch sử thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn “Nhân vật” ở góc dưới bên phải giao diện phần mềm 

 

Hình 6.28. Chọn tính năng nhân vật 

 

Hình 6.29. Giao diện quản lý các nhân vật lịch sử 

Bước 2: Chọn nhân vật lịch sử muốn quan sát 

 

Hình 6.30. Lựa chọn nhân vật 
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Hình 6.31. Chi tiết hình ảnh và thông tin nhân vật 

Bước 3: Đóng tính năng quản lý nhân vật 

 

Hình 6.32. Đóng tính năng quản lý nhân vật 
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Chức năng Quản lý, tham quan địa hình đồi A1 qua các thời kỳ: 

Để quan sát các địa hình khác nhau Di tích đồi A1 thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn “Lịch sử Đồi A1” phần menu trong giao diện phần mềm 

 

Hình 6.33. Chọn tính năng hình ảnh lịch sử Đồi A1 

 

Hình 6.34. Hình ảnh Đồi A1 tháng 4/1954 

Bước 2: Click chọn “Lịch sử Đồi A1” muốn quan sát 

 

Hình 6.35. Chọn hình ảnh lịch sử Đồi A1 năm 1925 
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Hình 6.36. Hình ảnh lịch sử Đồi A1 qua các thời kỳ 

Bước 3: Sử dụng phím mũi tên và chuột để đi tham quan địa hình ở các 

thời kỳ khác nhau. 

 

Hình 6.37. Các hình ảnh khác nhau của địa hình 

Bước 4: Sử dụng tính năng quay lại để lùi thời gian, tiếp tục để tăng thời 

gian, đóng để thoát khỏi chế độ tham quan địa hình. 

 

Hình 6.38. Các lựa chọn khi tham quan theo dòng thời gian 
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Chắc năng Video tái hiện hình ảnh chiến đấu trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ 

 Để xem video tái hiện trận đánh đồi A1 thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn “Video” trong giao diện phần mềm 

 

Hình 6.39. Tính năng lựa chọn xem video 

 

Hình 6.40. Video mô phỏng 

Bước 2: Đóng tính năng trình chiếu video quay về màn hình chính 

 

Hình 6.41. Đóng tính năng trình chiếu video 
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2) Hướng sử dụng tham quan trên Web: 

- Chức năng giới thiệu tổng quan: 

 

Hình 6.42. Trang tổng quan giới thiệu di tích 

 

 

Hình 6.43. Thông tin di tích 
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- Chức năngQuản lý hiện vật 3D trên web: 

 Các thông tin hiện vật bao gồm: mô hình ba chiều, các thông tin dạng 

text về hiện vật. 

 Hệ thống quản lý hiện vật ở 2 mức: mức tổng quan đưa ra danh sách 

các hiện vật, mức chi tiết là hình ảnh ba chiều và thông tin hiện vật. 

 Đối với hình ảnh ba chiều cho phép phóng to, thu nhỏ, xoay và tạo góc 

quan sát theo yêu cầu của người tham quan. 

 Hiện có 54 hiện vật được mô hình hoá 3D 
 

 

Hình 6.44. Danh sách các hiện vật trên web 

 

 

Hình 6.45. Chi tiết thông tin các hiện vật trên web 
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Hình 6.46. Quan sát hiện vật trên web 

Sử dụng chuột để thay đổi góc quan sát hiện vật. Giữ và kéo chuột giúp 

thay đổi góc nhìn với hiện vật. Lăn chuột giúp thay đổi kích thước của hiện vật. 

 

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 

 

Điện Biên là một tỉnh có bề dày lịch sử, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi 

tiếng gắn liền với lịch sử đất nước, trong số đó có Di tích Đồi A1 được xếp hạng 

quốc gia đặc biệt. Nơi đây là hy sinh nhiều vị anh hùng dân tộc và có hàng nghìn 

người dân Việt Nam ngã xuống để bảo về tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Nhằm 

bảo tồn, tôn tạo, lưu giữ và phát huy các giá trị của lịch sử tốt đẹp, hy sinh anh 

dũng của ông cha ta đã để lại vào giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế 

hệ ngày nay và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Việc nghiên 

cứu đề xuất ra các giải pháp hữu hiệu mà trong đó có ứng dụng các công nghệ 

mới, chuyển đổi số vào là hết sức quan trọng. Điều này phù hợp với chủ trương 

của Đảng, Nhà nước cũng như định hướng phát triển của ngành, địa phương. 

Báo cáo tổng kết khoa học 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 
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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 tướng Đề Các, 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.  
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Lời cảm ơn! 
Để thực hiện thành công sản phẩm của đề tài này, Ban chủ nhiệm đề 

tài xin trân trọng cảm ơn tới các Cơ quan, Đơn vị, Sở, Ban ngành của tỉnh 

Điện Biên và gia đình các cụ nhân chứng lịch sử đã phối hợp, hỗ trợ và cung 

cấp thông tin, hình ảnh, nhật ký, hồ sơ lý lịch,… liên quan tới Di tích Đồi 

A1 trong những năm kháng chiến chống Pháp 1953-1954, cụ thể: 

 

- Cơ quan, Sở, Ban ngành của tỉnh Điện Biên: 

+ UBND tỉnh Điện Biên 

+  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên 

+  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

+  Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên 

+  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 

 

- Lời cảm ơn gia đình các đồng chí nhân chứng lịch sử tham gia tại Chiến 

trường Điện Biên Phủ: 

+ Đồng chí Đại tá Vũ Đình Hòe (Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174) 

+ Đồng chí Đỗ Ca Sơn (Chiến sĩ Trung đoàn 174) 

+ Đồng chí Lưu Xuân Hợp (Chiến sĩ Trung đoàn 174) 

+ Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Dần (Chiến sĩ Trung đoàn 174) 

+ Đồng chí Trần Văn Cán (Chiến sĩ Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Phạm Phú Thuyên (Chiến sĩ Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Nguyễn Hữu Đức (Chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Mai Văn Sinh (Chiến sĩ Đại đội 820) 

+ Đồng chí Trần Đình Đường (Chiến sĩ Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Vũ Văn Định (Chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Lê Ngọc Chinh (Chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Hoàng Quỳnh Thạch (Chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn F316) 

+ Đồng chí Hoàng Văn Bẩy (Chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn F316) 

+ Và nhiều gia đình các cụ, các hướng dẫn viên, cán bộ thuộc các đơn vị 

như Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên. 
 

- Đơn vị chủ trì đề tài: 

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên 
 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 


