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Резиме
Учебното помагало „Основни математички конструкции во компјутерската графика

(координатни системи, вектори, интерполации, трансформации)“ ја третира математичката

позадина на моделирањето на 2Д и 3Д графички елементи и нивните трансформации.

Во воведниот дел од делото, најпрво е презентирана поделбата на компјутерската

графика како научна дисциплина, начините за процесирање и графичките библиотеки.

Потоа се дадени кратки објасненија за координатните системи и векторите како

математички основи за конструирање графички објекти во 2Д и 3Д простор. Главниот

акцент на овој практикум е ставен на трансформациите на графичките елементи,

почнувајќи од основните трансформации, како: преместување, скалирање,

пресликување, ротирање и искосување, па сѐ до сложените (композитни)

трансформации кои во суштина претставуваат комбинации од две или повеќе основни

трансформации. Со ова, овој практикум го покрива делот од графичкиот процес кој се

нарекува трансформации на поглед, или геометриски трансформации и гo опфаќа

креирањето графички модели, нивните трансформации во даден координатен систем и

помеѓу различни координатни системи, трансформациите во координатен систем на

камера, како и трансформациите кон дводимензионална површина, како завршни

трансформации пред процесот на рендерирање, односно креирање 2Д слика.

Практикумот е наменет за студенти од прв циклус студии, на Факултетот за

информатички и комуникациски технологии – Битола, а воедно можат да го користат и

други заинтересирани читатели.

Ракописот содржи поголем број примери и решени задачи кои му овозможуваат

на читателот подетално да ги разбере математичките процеси кои се одвиваат во

позадина на секоја графичка апликација.
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