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WATCHOUT Academy, Sertifikalı Kullanıcı Eğitimi
WATCHOUT programını aşinaysanız, bilgilerinizi artırmak, becerilerinizi tazelemek ve daha
maharetli bir kullanıcı olmak istiyorsanız bu kurs tam size göre. Bu WATCHOUT seminerinde
programlama içeren uygulamalı örneklere odaklanılmıştır. Eğitmenlerin adım adım
rehberliğinde, katılımcıların kendi dizüstü bilgisayarlarını getirip seminer boyunca aktif
katılım göstermeleri beklenmektedir. Kurs sonunda katılımcılara
«WATCHOUT Sertifikalı Kullanıcı» diploması verilecektir.

Gereksinimler
Kurstan maksimum fayda sağlamak için katılımcıların Dataton
WATCHOUT yada benzeri bir çoklu-ekran sistem hakkında temel
bilgi sahibi olması gerekmektedir. Katılımcıların bir gün önce
öğleden sonra düzenlenecek olan Tanıtım Eğitim programına
katılmaları önemle önerilir.
Kurs İçeriği
KURULUM

PRODÜKSİYON

• Ağ, ad adresleme ve kümeler
• Sinyal çıkışları ve EDID yönetimi
• Ekran pozisyonlarının hesaplanması
• Geometri düzelteme ve kenar karışımı

• Zaman çizelgeleri ve kademelerle çalışma
• Canlı efektlerin kullanımı
• Renk keying, kompozisyon ve maskeleme
• Kablolu ve kablosuz cihazlarla etkileşim
DİNAMİK MEDYA VE CANLI BESLEMELER
• Canlı video ve veri yakalama
• Gecikme testi
• DİNAMİK İMAJ SUNUCU’su ile dinamik medya güncellemesi
• Standart ağ protokolleriyle video akıtımı (streaming) ve HTML5
KOMUT & KONTROL
• Zaman kodu (Timecode)
• MIDI ve DMX
• TCP/IP veya Serial RS232 ile ( sensörler dahil) WATCHOUT kontrolü
• DMX kayıt
WATCHNET
• Medya yönetimi, kontrol ve arayüz tasarımı
3B & EŞLEŞTİRME (MAPPING)
• 3B medya
• 3B projeksiyon eşleştirme (mapping) ve görselleştirme
• Yarı-otomatik kalibrasyon
• Piksel (eşleştirme (mapping); LED wall ve 3B modeller için
ÇOKKANALLI SES • Kanalların çoklu çıkışlara eşleştirilimesi
WATCHPAX VE WATCHMAX
• Performans kıyaslama testi
• Video düzgüleme (encoding) ve biçimleri, imaj sekansları ve sıkıştırılmamışlar dahil
• Çerçeve karışımı (frame blending) ve video hız kontrolü
• Çoklu ünitelerin senkronizasyonu

Ücret
Kurs ücreti kişi başı 850 € + %8 KDV’dir. Aynı firmadan katılan
diğer katılımcılara indirim uygulanır. Ücret kurs dokümantasyonu,
kahve/çay ve öğle yemeğini içerir. Konaklama ücrete dahil değildir.
Yer
Windowist Tower - Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak-İstanbul
Tarih ve Saat
Seminer1 Temmuz 2015 saat 9:00’da başlayacaktır ve 17:00’da sona erecektir.
Saat 8:30’dan itibaren katılımcıları bekliyoruz.
Kayıt
Kayıt işlemleri için pikselon@pikselon.com.tr e-posta adresine
Ad Soyad, Şirket, e-posta ve GSM No: bilgilerini içeren başvurunuzu yapmanız ve size
bildirilecek hesap numarasına peşin ödemenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
Sorularınız için pikselon@pikselon.com.tr adresine e-posta gönderebilir yada
0532 7853419 nolu telefondan [Kılıç Kırmacı] bilgi alabilirsiniz.
NOT: Eğitim Dataton ve Pikselon firması eğitmenleri tarafından İngilizce ve Türkçe olarak
eş zamanlı verilecektir. Katılımcı sayısı 12 ile sınırlı olup, başvuruların mümkün olan en kısa
sürede gerçekleştirilmesi önerilir.

