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Η επανάσταση του 4K 
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Ο όρος 4Κ αναφέρεται σε εκείνη την κατηγορία των 
προβολέων που διαθέτουν 4 φορές την ανάλυση 
Full HD, 1920x1080. Οι συσκευές αυτές συνήθως 
χρησιµοποιούν ένα εύρος 8 µε 10 εκατοµµύρια 
pixels για τη δηµιουργία µιας εικόνας, σε σύγκριση 
µε το 2,1 εκατοµµύρια των Full HD. Οι προβολείς 
4Κ κυκλοφορούν σε διαφορετικές αναλύσεις και 
aspect ratios, όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

4K DCI Projectors
Το Digital Cinema Initiatives (DCI) 4K πρότυπο έχει 
ανάλυση 4096x2160 ή περίπου 8,8 εκατοµµύρια 
pixels. Πρόκειται για ελαφρά υψηλότερη ανάλυση 
από το πρότυπο UHD, το οποίο είναι περίπου 8,3 
εκατοµµύρια pixels. Οι προβολείς που χρησιµοποι-
ούν native displays στο πρότυπο 4K DCI θα χρησι-
µοποιήσουν pixel matrix ανάλυσης 4096x1716 για 
την απεικόνιση αναλογίας 2,39:1 scope ταινίας και 
matrix ανάλυσης 3996x2160 για την απεικόνιση 
αναλογίας 1,85.
Οι 4Κ DCI προβολείς διαθέτουν την ίδια κάθετη 
ανάλυση όπως και οι 4Κ UHD, αν και έχουν 7% 
παραπάνω εύρος, αλλά και αναλογία απεικόνισης 
1,90 σε σύγκριση µε το στάνταρντ 1,78 των Full HD 
και UHD. Να τονίσουµε πως οι 4K DCI είναι το πρό-
τυπο για τους µεγαλύτερους ψηφιακούς κινηµατο-
γραφικούς προβολείς από εταιρείες όπως οι Barco, 
NEC, Christie, Digital Projection και άλλες. 
Μια εκδοχή των 4K DCI είναι συσκευές µε ανάλυ-
ση 4096x2400 ή περίπου 9,8 εκατοµµύρια pixels. 
Πρόκειται για ακόµα µεγαλύτερη ανάλυση, τόσο σε 
οριζόντια όσο και κάθετη ανάλυση από εκείνη των 
UHD, ενώ διαθέτει µοναδική αναλογία απεικόνι-
σης, 1,71 ή ελαφρά µικρότερο εύρος οθόνης από το 
κλασικό HD 1,78. Οι προβολείς που χρησιµοποιούν 
το πρότυπο αυτό έχουν κατασκευαστεί µε LCoS 
chips ανάλυσης 4096x2400. 

4K UHD Projectors
Η Ultra High Def (UHD) ανάλυση είναι 3840x2160, 
µε 16:9 αναλογία απεικόνισης, το ίδιο µε εκείνο 
των Full HD projectors και των flat panel TVs. Οι 
4K UHD projectors χρησιµοποιούν για την εικόνα 
περίπου 8,3 εκατοµµύρια pixels και για να το πετύ-
χουν αυτό χρησιµοποιούν ένα νέο 4K DLP chip, µε 
ανάλυση 2716x1528, σε συνδυασµό µε τεχνολογία 
pixel shift.
Όπως συµβαίνει µε το DCI, το πρότυπο UHD διαθέ-
τει µια έκδοση που επεκτείνει την κάθετη ανάλυση 
από τις 2160 στις 2400 γραµµές. Αυτή η ανάλυση 
των 3840x2400 διαθέτει αναλογία απεικόνισης 
16:10 και οι προβολείς που τη χρησιµοποιούν εί-
ναι για αυστηρά επαγγελµατική χρήση και όχι για 
consumer. 

4K-enhanced HD Projectors
Οι προβολείς αυτής της κατηγορίας περιλαµβά-
νουν συσκευές της σειράς 4K e-shift της JVC και 
4K-enhanced της Epson. Προβάλλουν σήµα 4Κ, 
µε ανάλυση είτε 1920x1080 είτε 1920x1200 και 
αναλογία απεικόνισης 16:9 και 16:10 αντίστοιχα. 
Χρησιµοποιούν τεχνολογία pixel shift, προκειµένου 
να αυξήσουν σηµαντικά την ανάλυση της εικόνας 
πέραν του κλασικού που επιτυγχάνεται µε τις HD 
συσκευές. 
Η τεχνολογία αυτή είναι πολύ πιο αποτελεσµα-
τική µε βίντεο, παρά µε γραφικά ή παρουσίαση 
δεδοµένων. Κατά την απεικόνιση της σταθερής 
ανάλυσης HD 1080p δεν υπάρχει σηµαντική πρα-
κτική διαφορά µεταξύ του upscaling που κάνουν οι 
προβολείς αυτοί και του upscaling από τους native 
4K projectors. Εντούτοις, όταν το περιεχόµενο δεν 
είναι βίντεο, αλλά µάλλον σύνθετα γραφικά ή βασι-
σµένο σε δεδοµένα κείµενο ή οικονοµικού τύπου 
έγγραφα, το πλεονέκτηµα της ανάλυσης ενός πα-

ραδοσιακού 4Κ προβολέα σε σχέση µε τα µοντέλα 
αυτά είναι προφανής. 
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την προβολή 
βίντεο 4Κ είναι το γεγονός πως τα περισσότερα 
µοντέλα διαθέτουν Lens Memory, ένα σηµαντικό 
χαρακτηριστικό ιδιαίτερα για τους videophiles που 
επιθυµούν οθόνες CinemaScope. 

Τεχνολογία Pixel Shift
Αρκετοί κατασκευαστές χρησιµοποιούν την τεχνο-
λογία αυτή για να αυξήσουν την ανάλυση της εικό-
νας στη οθόνη. Πρώτη η JVC εισήγαγε την τεχνική 
αυτή το 2013, µε τη χρήση native 1080p D-ILA 
chips για την προβολή εικόνας πολύ κοντά σε ανά-
λυση 4Κ. Έκτοτε, η τεχνολογία υιοθετήθηκε και από 
άλλους, κυρίως από την Epson, η οποία έχει κυ-
κλοφορήσει συσκευές µε 1920x1080 και 1920x1200 
3LCD chips. Μια από τις νεότερες εξελίξεις είναι η 
κυκλοφορία του νέου 4Κ DLP chip που ουσιαστικά 
διπλασιάζει τη native ανάλυση των chips και επι-
τρέπει στους προβολείς να δηµιουργούν εικόνες µε 
8,3 εκατοµµύρια pixels. 

4K συµβατότητα
Υπάρχουν προβολείς στην αγορά που είναι 4Κ 
ready, διαθέτοντας τη δυνατότητα να δέχονται και 
να προβάλλουν σήµα 4Κ, αλλά χρησιµοποιούν 
σταθερής ανάλυσης chips χωρίς pixel shift. Το 
πλεονέκτηµα σε αυτή την περίπτωση είναι πως η 
εικόνα στην οθόνη θα δείχνει ακόµα καλύτερη όταν 
υπάρχουν ακόµα περισσότερες πληροφορίες στην 
πηγή του σήµατος, ενώ το συνολικό κόστος της συ-
σκευής είναι µικρότερο. Για πληθώρα εφαρµογών 
και επιχειρήσεων, οι «4K ready» προσφέρουν έναν 
εξαιρετικά αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο 
ώστε να έχουν κορυφαία ποιότητα εικόνας για τα 
χρήµατα που θα επενδύσουν. 

σύνολο της αγοράς αυτής δείχνει θετικό, αν και 
υπάρχει σχετικά υψηλό επίπεδο πολυδιάσπασης, 
αλλά και υψηλοί ρυθµοί υιοθέτησης από την αγο-
ρά της Ασίας-Ειρηνικού. 
Η αυξανόµενη υιοθέτηση της τεχνολογίας DLP 
βασίζεται πρωτίστως στο DLP chip, το οποίο απο-
τελείται από έως εκατοµµύρια µικροσκοπικούς 
καθρέφτες. Ένας DLP προβολέας µε αρχιτεκτο-
νική τριών chip µπορεί να προβάλει ως 35 τρις 
χρώµατα. Τυπικά, η βασική πηγή φωτός ενός DLP 
είναι µια αντικαταστάσιµη λάµπα xenon υψηλής 
πίεσης. Εναλλακτικά, οι pico DLP projectors χρη-
σιµοποιούν υψηλής ισχύος LEDs ή lasers. 

Οι εξελισσόµενες ανάγκες των καταναλωτών 
έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή διαφορετικών 
επιλογών, προσθήκη χαρακτηριστικών κλπ. Ένας 
τυπικός προβολέας συνδυάζει ξεχωριστές τεχνο-

λογίες, όπως τα οπτικά, οι αισθητήρες, τα ψηφι-
ακά ηλεκτρονικά, οι επικοινωνίες και η ποιότητα 
κατασκευής. Για αποτελεσµατική λειτουργία, τα 
συστήµατα software και hardware θα πρέπει να 
δουλεύουν σε στενή συνεργασία. Αυτή είναι και η 
πρόκληση για τους pico projector vendors, δεδο-
µένου πως οι περισσότερες εφαρµογές για τους 
τελικούς χρήστες αναµένεται να παρουσιάσουν 
δυναµικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της προβλε-
πόµενης περιόδου. 
Η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στον κλάδο κα-
τασκευής αυτοκινήτων αναµένεται να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην αγορά των pico projectors, καθώς 
πολλοί από τους κατασκευαστές ενσωµατώνουν 
υψηλής ποιότητας συστήµατα προβολής στα οχή-
µατά τους. Χάρη στους pico DLP προβολείς που 
παράγουν υψηλής ποιότητας εικόνες, οι εξελίξεις 
στην τεχνολογία αυτόνοµων οχηµάτων οδηγεί την 

ανάπτυξη στη συνολική αγορά των συστηµάτων 
pico DLP. 
Οι επενδύσεις και η ζήτηση στην αγορά της Βορεί-
ου Αµερικής την έχει φέρει στην πρώτη θέση της 
παγκόσµιας κατάταξης. Οι βασικοί λόγοι που επη-
ρεάζουν την αγορά αυτή είναι οι επενδύσεις στην 
consumer αγορά, καθώς και η ισχυρή εγχώρια 
κατανάλωση στους κλάδους του αυτοκινήτου, της 
υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας. 
Επίσης, πολύ συζήτηση έχει γίνει σχετικά µε τις 
νέες εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής, ιδίως 
στις επιστήµες, στα έξυπνα συστήµατα ρύθµισης 
κυκλοφορίας και στη ροµποτική µε οπτικό έλεγχο. 
Τα συστήµατα pico projectors προσφέρουν αποτε-
λεσµατικές λύσεις στην περίπτωση των παρουσιά-
σεων δεδοµένων και αναλύσεων, µε συνέπεια τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπαρχου-
σών τεχνολογιών. TCP

Στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες η χρήση των 
projectors για επαγγελµατικούς σκοπούς γνωρίζει 
σηµαντική άνοδο και αυτό µόνο τυχαίο δεν είναι. Από 
ένα retail κατάστηµα που θα παρουσιάσει τα προϊόντα 
του σε ένα τοίχο, µέχρι την εντυπωσιακή κάλυψη 
(mapping) ενός ολόκληρου κτιρίου, ο κοινός παρο-
νοµαστής είναι οι projectors. Το 2018 ήταν µια θετική 
χρονιά για τους βιντεοπροβολείς στην Ελλάδα και όλα 
δείχνουν πως µπορούµε να ελπίζουµε σε περαιτέρω 
ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια, καλύπτοντας σηµαντικά 
τη διαφορά που µας χωρίζει µε άλλες ανεπτυγµένες 
χώρες της Ευρώπης.
Είναι εντυπωσιακή η ποικιλία των εφαρµογών που έ-
χουν οι σύγχρονοι βιντεοπροβολείς καθώς και οι πο-
λυάριθµες εξατοµικευµένες λύσεις που προσφέρουν. 
Η τεχνολογία DLP που έχει επικρατήσει σε παγκόσµιο 
επίπεδο  µπορεί να υποστηρίξει πληθώρα λύσεων µε 
γνώµονα πάντα το χαµηλό κόστος λειτουργίας και την 
υψηλή ποιότητα εικόνας.  Οι σηµαντικότερες λύσεις 
και ευκολίες που µας προσφέρει η DLP τεχνολογία 
είναι οι εξής:

 
Υπερφορητοί projectors
Προβολείς στο µέγεθος µιας παλάµης και βάρους 
µερικών γραµµαρίων µπορούν να αποτελέσουν το 
εργαλείο µε το οποίο ένας πωλητής µπορεί εύκολα 
και απλά οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιοδήποτε χώ-
ρο, να εντυπωσιάσει για το µέγεθος και τη ποιότητα 
της εικόνας που θα έχει η παρουσίαση του. Με τον 
τρόπο αυτό, αυξάνει την αποτελεσµατικότητά του και 
αναβαθµίζει το επαγγελµατικό του προφίλ.

Full HD σε αίθουσες συσκέψεων
Το σηµερινό κόστος των FULL HD µηχανηµάτων 
επιτρέπει την αντικατάσταση όλων των SVGA & XGA 
προβολέων, όπως και την αντικατάσταση των οθο-
νών ή τηλεοράσεων, που στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους δεν µπορούν να συγκριθούν µε το µέγεθος της 
προβαλλόµενης εικόνας των projectors.  Σε συνδυα-
σµό µε την υψηλή φωτεινότητα και το µεγάλο χρόνο 
ζωής της λάµπας τους, που µπορεί να φτάσει έως 
και 15.000 ώρες, το κέρδος είναι διττό: Κατακόρυφη 
αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και εξοικονό-
µηση χρηµάτων από τη µη ανάγκη αντικατάστασης 
της λάµπας.

Short throw λύσεις στην εκπαίδευση
Ο χώρος της εκπαίδευσης γνωρίζει τη µεγαλύτερη 
ανάπτυξη στην αγορά των βιντεοπροβολέων.  Μηχα-
νήµατα τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε από-
σταση λίγων εκατοστών από τον τοίχο διασφαλίζουν 
εντυπωσιακές παρουσιάσεις, χωρίς τη παρεµβολή 
της σκιάς του εισηγητή, ενώ η δυνατότητα διάδρασης 

στικά που διαθέτουν έχουν εντυπωσιακά αποτελέ-
σµατα σε αµέτρητες εφαρµογές. Με την τεχνολογία 
laser η πιστότητα των χρωµάτων είναι εντυπωσια-
κή, η υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση επιτρέπουν 
τη χρήση τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτι-
σµού, ενώ η διάρκειας ζωής της laser πηγής φωτός 
µπορεί ξεπεράσει τη λάµπα σε χρόνο ζωής έως και 
10 φορές.  
Η δυνατότητα λειτουργίας τους 24/7, η δυνατότητα 
προβολής από οποιαδήποτε γωνία και η αποµακρυ-
σµένη διαχείριση τους µέσω ενσύρµατη ή ασύρµα-
τη δικτύωση, καθιστούν την εγκατάσταση τους τόσο 
εύκολη όσο ποτέ. Μουσεία στα οποία τα εκθέµατα 
αναδεικνύονται µε εντυπωσιακό τρόπο, εκθέσεις 
που µετατρέπονται σε οπτικοακουστικά θεάµατα, 
µεγάλοι χώροι συνεδριάσεων, κτίρια τα οποία µετα-
τρέπονται σε τεράστιες οθόνες προβολής (mapping) 
είναι κάποιες από τις απαιτητικές ανάγκες που οι 
Pro AV προβολείς µπορούν να καλύψουν.

Χάρη στη τεχνολογία DLP η εικόνα παραµένει 
ζωντανή έως το τέλος της ζωής της λάµπας αφού 
λόγω σχεδιασµού της η σκόνη δεν επηρεάζει τη 
λειτουργία του προβολέα όπως συµβαίνει µε τους 
προβολείς  LCD τεχνολογίας. Οι DLP προβολείς δεν 
χρειάζεται να διαθέτουν φίλτρα, όπως οι LCD, τα ο-
ποία ο χρήστης πρέπει να αντικαθιστά κάθε περίπου 
200 ώρες χρήσης, µε σηµαντική επιβάρυνση στο 
κόστος λειτουργίας.  

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές βιντεοπροβο-
λέων DLP τεχνολογίας, BenQ & Optoma, 
διαθέτουν καινοτόµες λύσεις που µπορούν 
να καλύψουν τις τεχνολογικές ανάγκες του 
σύγχρονου επαγγελµατία. Το κανάλι µετα-
πωλητών προϊόντων πληροφορικής µπορεί 
να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη µέσα από 
τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας 
προϊόντων.

Βασίλης Χριστοδούλου
product manager λύσεων πληροφορικής 
της CPI S.A.

που διαθέτουν κάποιοι από αυτούς, απογειώνουν το 
ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των διδασκοµένων 
για το µάθηµα.                                                                                                                             

Οικιακή διασκέδαση
Η επικρατούσα εντύπωση είναι πως οι βιντεοπροβο-
λείς για το σπίτι είναι προνόµιο λίγων εκλεκτών που 
διαθέτουν µεγάλους χώρους, µε διαρρύθµιση τέτοια 
που δύσκολα συναντάς σε ένα κοινό διαµέρισµα. Αυτή 
είναι µια παντελώς εσφαλµένη άποψη, αφού η τεχνο-
λογία των σύγχρονων βιντεοπροβολέων επιτρέπει 
την προβολή ακόµα και από ένα µέτρο οθόνης µε δι-
αγώνιο 100”, όσο δηλαδή τεσσάρων τηλεοράσεων µε 
διαγώνιο 50”. Η προβολή µπορεί να γίνει σε επιδαπέ-
διες φορητές οθόνες  οπουδήποτε, χωρίς την ανάγκη 
τοποθέτησης οθόνης προβολής στο ταβάνι ή στο τοίχο. 
Με την εκπληκτική πιστότητα των χρωµάτων, το υψη-
λό contrast, την εντυπωσιακή απεικόνιση του µαύρου, 
την ανάλυση 4Κ και το γρήγορο χρόνο απόκρισης, η 
παρακολούθηση ταινιών γίνεται απόλαυση.

Pro AV – Installations
Οι βιντεοπροβολείς εγκαταστάσεων δίνουν λύσεις σε 
απαιτητικές ανάγκες και χάρη στα πλούσια χαρακτηρι-

DLP Projectors
Τεχνολογική υπεροχή
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