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ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
Σεµινάρια µικρής διάρκειας (90 λεπτών) µε αντικείµενο τις βασικές τεχνολογίες των 
οπτικοακουστικών συστηµάτων 
Ο πρώτος κύκλος (Ιούνιος & Ιούλιος 2005) περιλαµβάνει εισαγωγή και βασικές γνώσεις γύρω 
από τα συστήµατα ψηφιακού ήχου και οικιακού κινηµατογράφου. 
Κάθε σεµινάριο περιλαµβάνει εισήγηση, παρουσίαση ηχητικών παραδειγµάτων και συζήτηση 
 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
Ο πρώτος κύκλος σεµιναρίων θα πραγµατοποιηθεί τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2005 
στον χώρο της AuralVision (Aριστοτέλους 187) µε εισηγητή τον ∆ηµήτρη Σταµατάκο (Ακραίες 
Εκδόσεις/avmentor.gr) 
 
Aναλυτικά το πρόγραµµα έχει ως εξής: 
 

1. Τετάρτη 15.06.2005 18:00-19:30 : Ηome Theater Basics (Περιλαµβάνει εισαγωγή 
στον κινηµατογραφικό ήχο, στους αποκωδικοποιητές surround sound, στα συστήµατα 
οικιακής προβολής (τηλεοράσεις flat matrix και προβολείς), και στους τρόπους 
µεταφοράς των σχετικών σηµάτων) 

2. Tετάρτη 29.06.2005 18:00-19:30 : Home Theater Advanced I (Περιλαµβάνει στοιχεία 
ακουστικής µικρών χώρων, γεωµετρικές απαιτήσεις συστηµάτων 5.1, bass 
management, αρχές ψηφιοποίησης κινηµατογραφικών φιλµ για προβολή από οικιακά 
συστήµατα, φορµά εικόνας, progressive scan/deinterlacing 

3. Tετάρτη 13.07.2005 18:00-19:30 : Digital Audio Basics (Περιλαµβάνει αρχές 
ψηφιακού ήχου LPCM 44.1/16bit, συστήµατα ψηφιακού ήχου υψηλής ανάλυσης, 
συστήµατα ήχου µε απωλεστική συµπίεση (lossy codecs, mp3, AAC κ.λπ)  

4. Τετάρτη 27.07.2005 18:00-19:30 : Digital Audio Advanced I (Περιλαµβάνει Noise 
Shaping, Oversampling, Upsampling στα συστήµατα 44.1/16bit, αρχές κωδικοποίησης 
DSD, Πολυκαναλικά συστήµατα υψηλής ανάλυσης) 

 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 
Τα mini σεµινάρια της AuralVision απευθύνονται στους απλούς χρήστες συστηµάτων οικιακής 
ψυχαγωγίας που επιθυµούν να µάθουν µερικές λεπτοµέρειες για τις συσκευές και τις 
τεχνολογίες τους, στους audiophiles, στους φίλους του home cinema, και σε όλους όσοι 
εµπλέκονται επαγγελµατικά στον χώρο του audio/video και του home entertainment. 
 
AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
∆εν απαιτείται καµµία ιδιαίτερη γνώση ή εµπειρία από συστήµατα ήχου και εικόνας για την 
παρακολούθηση των σεµιναρίων 1 & 3.  Οσοι παρακολουθήσουν τα σεµινάρια 2 & 4 θα 
πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα 1 & 3 ή να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που 
περιγράφονται σε αυτά. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Επειδή οι χώροι ακρόασης της AuralVision έχουν συγκεκριµένη χωρητικότητα, ο αριθµός τον 
ατόµων κάθε σεµιναρίου είναι περιορισµένος.  Παρακαλούµε δώστε τα στοιχεία σας (Ονοµα, 
Επώνυµο, τηλέφωνο επαφής και e-mail, και τα σεµινάρια που θέλετε να παρακολουθήσετε) 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αλλά υπάρχει δυνατότητα επανάληψης κάθε σεµιναρίου τις 
ενδιάµεσες εβδοµάδες. 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.avmentor.gr για πληροφορίες και online δήλωση 
συµµετοχής (από την Τετάρτη, 25.05.2005) ή επικοινωνήστε µε την γραµµή πληροφοριών 
της AuralVision στον αριθµό 6979-27.99.51. 

http://www.avmentor.gr/

