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Dersin Adı Course Name 

Bilgisayarda Grafik Computer Graphics 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredisi 
(Local Credits) 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Dağılımı, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

BIL412 4 3 6 3 0 - 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Programı 
Department of Computer Engineering / Computer Engineering Program 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli, Mühendislik Tasarımı 

(Selective, Engineering Design) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe (Turkish) / 

İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

BIL106 ve BIL107 

BIL106 and BIL107 

Dersin İçeriğe Göre 

Kategorisi, % 
(Course Category by 

Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

0 50 50 0 

Dersin İçeriği 

 (Course Description) 

Ders, 

1. Giriş, Motivasyon, Amaç, Tarihçe

2. Grafik Sistemleri ve Modelleri
3. Grafik Programlama: OpenGL ile Başlarken

4. OpenGL'de Giriş ve Etkileşim

5. 2B ve 3B'de geometrik nesneler ve dönüşümler, homojen koordinatlar, matris 
gösterimi, pencereler ve bakış açıları

6. 3D, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırmada görüntüleme
7. Işık, gölgelendirme ve materyaller. Aydınlatma ve Gölgeleme, ışık kaynakları,

(yüzey detayları, ışın izleme, radyoaktiflik) 
konularını içerir. 

The lesson includes: 
1. Introduction, Motivation, Uses, History

2. Graphics Systems and Models

3. Graphics Programming : Getting started with OpenGL

4. Input and Interaction in OpenGL

5. Geometrical Objects and Transformations in 2D and 3D, homogeneous 
coordinates, matrix representation, windows and viewports

6. Viewing in 3D, projections, hidden surface removal

7. Light, shading and materials. Illumination and Shading, light sources,(surface 
detail, ray tracing, radiosity) 

Dersin Amacı 

 (Course Objectives) 

Bu dersin amacı bilgisayar grafikleri teori ve pratiğine bir giriş sağlamaktır. Ders, C 

veya C ++ programlama bilgisi, matematiğin, teori ve koordinat geometrisine ve 

matris çarpımı gibi doğrusal cebir kullanımına aşina olmayı gerektirmektedir. 

Öğrenciler, standart grafik tabanlı OpenGL kütüphanesini, bilgisayar grafik 

uygulamalarının programlanması teori ve pratiğini gösteren çeşitli programlama 

projelerinde kullanacaklardır. 



The goal of this course is to provide an introduction to the theory and practice of 

computer graphics. The course will assume a good background in programming in C 

or C++ and a background in mathematics including familiarity with the theory and use 

of coordinate geometry and of linear algebra such as matrix multiplication. Students 

will use the standards based OpenGL library in several programming projects 

illustrating the theory and practice of programming computer graphics applications. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

(Course Learning 

Outcomes) 

Bu dersi alan öğrenciler; 
1. Grafik Sistemleri ve Modellerini tanır

2. OpenGL'de Etkileşimleri modeller

3. 2B ve 3B'de geometrik nesneler ve dönüşümleri gerçekleştirir, homojen 
koordinatlar, matris gösterimi, pencereler ve bakış açılarını oluşturur

4. 3D, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırmada görüntüleme yapar

5. Aydınlatma ve Gölgeleme oluşturur, ışık kaynakları, (yüzey detayları, ışın izleme, 

radyoaktiflik) gibi nesneleri modelleyebilir. 

Students who pass the course will be able to: 

1. Identify Graphic Systems and Models

2. Interaction Models in OpenGL

3. Perform geometric objects and transformations in 2D and 3D, creating 
homogeneous coordinates, matrix representation, windows, and view angles

4. 3D, projections, hidden surface lift imaging

5. Create lighting and shading, can model objects such as light sources,

(surface details, ray tracing, radioactivity). 



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Edward Angel, OpenGL : A primer, 2nd edition, Addison-Wesley, 2005 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

- 

Ödevler ve Projeler 

(Homework & Projects 

OpenGL programlama projesi 

OpenGL programming project 

Laboratuar Uygulamaları 

(Laboratory Work) 

Bilgisayar Kullanımı 

(Computer Use) 

Teorik ve Uygulama 

Theoretical and Tutorial 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 

-

-

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 

(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 
(Activities) 

Sayısı 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 %30

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
- 

Ödevler 

(Homework) 
1 %10

Projeler 

(Projects) 
- 

Dönem  Ödevi/Projesi 
(Term  Paper/Project) 

- 

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
- 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
- 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %60

- 

- 

- 

- 

-



Ders Planı 

Hafta Konular 

Dersin 

Çıktıları 

1 Giriş, Motivasyon, Amaç, Tarihçe 1 

2 Grafik Sistemleri ve Modelleri 1 

3 Grafik Sistemleri ve Modelleri 1 

4 Grafik Programlama: OpenGL 1 

5 Grafik Programlama: OpenGL 1 

6 OpenGL'de Giriş ve Etkileşim 2 

7 2B ve 3B'de geometrik nesneler ve dönüşümler, homojen koordinatlar, matris gösterimi, 

pencereler ve bakış açıları 

3 

8 

ARA SINAV - 9 

3D, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırmada görüntüleme 4 

10 3D, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırmada görüntüleme 4 

11 3D, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırmada görüntüleme 4 

12 3D, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırmada görüntüleme 4 

13 Işık, gölgelendirme ve materyaller. Aydınlatma ve Gölgeleme, ışık kaynakları, (yüzey 

detayları, ışın izleme, radyoaktiflik) 

5 

14 Işık, gölgelendirme ve materyaller. Aydınlatma ve Gölgeleme, ışık kaynakları, (yüzey 

detayları, ışın izleme, radyoaktiflik) 

5 

Course Plan 

Weeks Topics 

Course 

Outcomes 

1 Introduction, Motivation, Aim, History 1 

2 Graphics Systems and Models 1 

3 Graphics Systems and Models 1 

4 Graphics Programming: OpenGL 1 

5 Graphics Programming: OpenGL 1 

6 Introduction and Interaction in OpenGL 2 

7 Geometric objects and transformations in 2D and 3D, homogeneous coordinates, 
matrix representation, windows and view angles

3 

8 

MIDTERM EXAM - 9 

3D, projections, hidden surface lifting imaging 4 

10 3D, projections, hidden surface lifting imaging 4 

11 3D, projections, hidden surface lifting imaging 4 

12 3D, projections, hidden surface lifting imaging 4 

13 Light, shadows and materials. Illumination and shading, light sources, (surface details, 
ray tracing, radioactivity)

5 

14 Light, shadows and materials. Illumination and shading, light sources, (surface details, 
ray tracing, radioactivity)

5 



Dersin Programla İlişkisi 

Program Çıktıları 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 

Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 4 5 

a Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi x 

b Deney tasarlayip yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi 

c Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri 

karşilayacak şekilde tasarlama becerisi 
x 

d Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi x 

e Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi x 

f Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi, x 

g Etkin sözlü ve yazili iletişim kurabilme becerisi x 

h Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama 

becerisi 
x 

i Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma x 

j Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi x 

k Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik 

araçlarini kullanabilme becerisi 
x 

Relationship between the Course and Program 

Program Outcomes 

The graduates of the program will have: 

Level of 

Contribution 

1 2 3 4 5 

a An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering x 

b An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

c An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic 
constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, 
manufacturability, and sustainability x 

d An ability to function on multi-disciplinary teams x 

e An ability to identify, formulate, and solve engineering problems x 

f An understanding of professional and ethical responsibility x 

g An ability to communicate effectively x 

h The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, 
economic, environmental, and societal context x 

i A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning x 

j A knowledge of contemporary issues x 

k An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 
engineering practice. x 

Dersi Veren Öğretim Üyesi (Lecturer) 
 Assoc.Prof.Dr. Mustafa Emre AYDEMİR 

Tarih (Date) 
29 January 2018 


