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δεδοµένου πως έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
δεν θα χρειαστεί ο χρήστης να µπαίνει συχνά στη 
δοκιµασία αυτή. 

Ευελιξία, επεκτασιµότητα
Οι gaming υπολογιστές µπορούν να αναβαθµι-
στούν ακόµα πιο εύκολα από τους παραδοσιακούς 
υπολογιστές, µιας και τα επιµέρους υποσυστήµατα 
µπορούν απλά να βγουν και να ξανατοποθετηθούν. 
Εφόσον κάποιος διαθέτει ένα gaming PC που 
είναι κάποια χρόνια παλιό και πιστεύει πως δεν 
λειτουργεί ως όφειλε, µπορεί απλά να αγοράσει το 
υποσύστηµα που χρειάζεται και να το αντικαταστή-
σει µε το ήδη υπάρχον. Αυτό θα του εξοικονοµήσει 
χρήµατα και χρόνο από το να αγοράζει έναν υπο-
λογιστή εξαρχής. 

Αγορά ως επένδυση
Είναι δύσκολο να επιχειρηµατολογήσει κάποιος για 
το πόσο προτιµότερο είναι ένα προϊόν ως επένδυ-
ση, εφόσον είναι σαφώς πιο ακριβό σε σχέση µε 
άλλα. Εντούτοις, το κανάλι συνεργατών θα πρέπει 

να σταθεί στο επιχείρηµα αυτό, το οποίο σε βάθος 
χρόνου αποδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντικό, όπως 
και το συνακόλουθο που µε απλά λόγια καταλήγει 
στο κλασικό «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις!» Σε γενικές 
γραµµές, ο µέσος χρήστης αγοράζει νέο σύστηµα 
κάθε πέντε χρόνια και ένα gaming σύστηµα πολ-
λαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής, µιας και έχει ήδη 
ενσωµατώσει τη νέα τεχνολογία αµέσως µόλις 
αυτή κυκλοφορήσει. Κι αυτό το στοιχείο είναι εξαι-
ρετικά σηµαντικό, εφόσον µάλιστα συνυπολογιστεί 
µε τον χρόνο που εξοικονοµεί. 

Η αγορά των gaming PCs
Ξεκινάµε µε την αξία της συνολικής αγοράς του 
video game software που ξεπέρασε τα 100 δις 
δολάρια µέσα στο προηγούµενο έτος. Εντούτοις, 
αυτό είναι µόλις ένα µέρος του συνολικού οικο-
συστήµατος του gaming, καθώς θα πρέπει να 
συµπεριλάβουµε την εντυπωσιακή αύξηση των 
εσόδων στο σχετικό µε τα παιχνίδια hardware. 
Δεν αναφερόµαστε αποκλειστικά στις παιχνιδοµη-
χανές, αλλά στα high-end συστήµατα PC. Μια πρό-

σφατη έρευνα της DFC Intelligence αποδεικνύει 
του λόγου το ασφαλές. 
Συγκεκριµένα, η DFC Intelligence παρακολουθεί 
τα χρήµατα που ξοδεύονται στο PC hardware, 
ιδίως για την αγορά των high-end PCs που απευ-
θύνονται αποκλειστικά στο gaming. Η τεράστια 
δηµοτικότητα νέων genres παιχνιδιών έχουν 
οδηγήσει τους καταναλωτές να ξοδεύουν χρήµατα 
σε ακριβό εξοπλισµό για να µπορούν να τα απο-
λαύσουν στο µέγιστο βαθµό. Η νεότερη έρευνα 
της DFC υπολογίζει πως οι πωλήσεις high-end 
PC hardware αυξήθηκαν κατά 40% εντός του 
προηγούµενου έτους, φτάνοντας σε αξία τα 40 δις 
δολάρια. Μέσα στα επόµενα 5 χρόνια το ποσό που 
ξοδεύεται αναµένεται να αγγίξει τα 75 δις δολάρια. 
Όπως είναι αναµενόµενο, αυτού του είδους η 
αύξηση αναµένεται να ωφελήσει διαφορετικού εί-
δους επιχειρήσεις. Ήδη το 2017, η κατασκευάστρια 
εταιρεία chip γραφικών Nvidia είδε τα έσοδά της 
από το gaming να αυξάνονται κατά 40% σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος. Επιπρόσθετα, τα έσοδα 
από το gaming της εταιρείας διπλασιάστηκαν σε 

Gaming PC vs Laptop

Μπορεί τα gaming PCs ή desktops να έχουν 
σηµαντική παρουσία στην αγορά εδώ και πολύ 
καιρό και να είναι η βασική επιλογή µεγάλης µε-
ρίδας gamers, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις στην 
τεχνολογία των επεξεργαστών και των καρτών 
γραφικών έχουν κλείσει σηµαντικά την «ψαλίδα» 
στο ζήτηµα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν θετικά και 
αρνητικά και στις δύο αυτές επιλογές. Καλό είναι 
οι συνεργάτες να έχουν υπόψη αφενός τις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις και αφετέρου τις διαφορές 
µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να προτείνουν τις 
λύσεις εκείνες που είναι καταλληλότερες για τους 
πελάτες τους. 

Πλεονεκτήµατα των gaming PCs

Επιδόσεις: Εφόσον κάποιος αναζητά κάποιο 
υψηλών επιδόσεων σύστηµα gaming, ένα 
desktop PC αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Με 
χαρακτηριστικά όπως υδρόψυξη, υποστήριξη για 
πολλαπλές GPUs, εξελιγµένους δίσκους SSD και 
υπεραρκετή υποστήριξη µνήµης RAM, τα laptops 
δεν είναι εύκολο να αντισταθµίσουν τα χαρακτη-
ριστικά αυτά. 

Τιµή: Ένα desktop PC που προσφέρει τις ίδιες ε-
πιδόσεις µε ένα αντίστοιχο laptop, κοστίζει σαφώς 
λιγότερο από αυτό. Ο λόγος, προφανής: είναι πολύ 
πιο κοστοβόρα η συρρίκνωση των υποσυστη-
µάτων προκειµένου να χωρέσουν στο σασί ενός 
laptop. 

Παραµετροποίηση, addons, περιφερειακά: Αν 
και τα laptops προσφέρουν ένα συγκεκριµένο 
επίπεδο customization, δεν µπορούν προφανώς 
να υποκαταστήσουν τους desktop υπολογιστές. 
Είτε µιλάµε για τα κουτιά, για συνδέσεις, για LEDs 
αλλά και tubing, οι επιλογές είναι ατελείωτες για 
όσους επιθυµούν να παραµετροποιήσουν το PC 
τους. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση σε µια ευ-
ρεία ποικιλία περιφερειακών και addons όπως 
είναι οι κάρτες ήχου και δικτύου. 

Αναβάθµιση: Η αναβάθµιση ενός desktop PC 
είναι τόσο απλή όσο η τοποθέτηση ενός νέου υ-
ποσυστήµατος, ενώ τα σύγχρονα gaming laptops 
πωλούνται µε µη αποσπώµενες CPUs, GPUs και 
RAM. 

Τα πλεονεκτήµατα των gaming laptops

Φορητότητα: Εφόσον κάποιος χρειάζεται να έχει 
µαζί του τον υπολογιστή του, τότε ένα gaming 
laptop αποτελεί την καλύτερη επιλογή, δεδοµέ-
νου πως το να πρέπει να κουβαλά µαζί του ένα 
desktop, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι δεν 
είναι καθόλου πρακτικό. Αυτό που προσφέρει 
ένα laptop είναι ευελιξία στο σπίτι ή εν κινήσει, 
τη οποία ο χρήστης δεν πρόκειται να έχει διαφο-
ρετικά. 

Τεχνολογία αιχµής: Τα σύγχρονα gaming 
laptops ανανεώνονται, συνήθως σε ετήσια βάση, 

µε νέα υποσυστήµατα. Αυτό σηµαίνει πως όλοι 
εκείνοι οι χρήστες που ενδιαφέρονται για τη νεό-
τερη τεχνολογία αιχµής, θα µπορούν να τη βρουν 
σε ένα high end gaming laptop. 

Λειτουργικότητα επιπέδου desktop: Τώρα που 
τα περισσότερα laptops διαθέτουν θύρες USB-C, 
έχουν παρέλθει οι εποχές όπου θα έπρεπε ο 
χρήστης να συνδέσει το καθένα υποσύστηµα 
ξεχωριστά. Μια απλή θύρα USB-C µπορεί να 
διαχειριστεί όλες τις απαραίτητες συσκευές και 
συνδέσεις. 

Ισχύς επιπέδου desktop: Τα σύγχρονα laptops, 
ιδίως τα µοντέλα εκείνα που τρέχουν CPUs της 
Intel και GPUs της Nvidia θα προσφέρουν επιδό-
σεις gaming επιπέδου desktop. Τα περισσότερα 
high-end gaming laptops προσφέρουν υποστήρι-
ξη VR, ενώ κάποια από αυτά είναι συµβατά µε 4Κ. 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος είναι 
πάντα σηµαντική και εδώ έγκειται ο ρόλος των 
µεταπωλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συνεισφέ-
ρουν µε την τεχνογνωσία τους στο αντικείµενο 
αυτό. Εφόσον ο πελάτης έχει ανάγκη για ένα σύ-
στηµα που θα παίζει παιχνίδια σε 4Κ για πολλές 
ώρες, τότε ένα gaming PC µπορεί να αποτελεί 
την ιδανική επιλογή. Εφόσον όµως κάποιος παί-
ζει πολλά αθλητικού τύπου παιχνίδια και βρίσκε-
ται συνεχώς σε κίνηση, τότε ένα gaming laptop 
αποδεικνύεται µονόδροµος. 

Η σειρά OMEN by HP
Μια από τις πρώτες καινοτοµίες που έχει εισαγά-
γει η HP στο χώρο του gaming είναι ο φoρητός 
υπολογιστής OMEN X VR Backback, τον οποίο ο 
χρήστης µπορεί να φοράει και να περιφέρεται στο 
χώρο ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται στο κάθι-
σµά του, παίζοντας σε έναν εικονικό κόσµο.   
Ακόµη, το OMEN Game Stream, ενσωµατωµένο 
σε όλα τα τελευταία OMEN by HP PCs, επιτρέπει 
στους gamers να παίζουν κορυφαία AAA παιχνί-
δια οποιαδήποτε στιγµή, οπουδήποτε, εκµεταλ-
λευόµενοι την ισχύ του OMEN PC τους – µπορούν 
να το συνδέσουν µε οποιαδήποτε συσκευή που 
διαθέτει Windows 10 και υψηλή ταχύτητα σύνδε-
σης στο διαδίκτυο, µε το OMEN Game Stream να 
λειτουργεί ως cloud gaming server που τους επι-
τρέπει να έχουν την απόδοση του OMEN PC τους 
µέσα από την συσκευή της επιλογής τους.

Ανάµεσα στις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις της 
HP βρίσκεται και η OΜΕΝ X Emperium 65” Big 
Format Gaming Display µε NVIDIA G-SYNC® 
HDR. Πρόκειται για την πρώτη οθόνη παιχνιδιών 
µεγάλου µεγέθους παγκοσµίως, η οποία πηγαίνει 
την εµπειρία του χαλαρού παιχνιδιού σε νέα και 
απίστευτα επίπεδα µε εκπληκτικό ρυθµό ανανέω-
σης 144 Hz. Η οθόνη διαθέτει επίσης τη βραβευ-
µένη στην CES καινοτοµία OMEN X Emperium 
Soundbar.    
Το OMEN by HP Mindframe Gaming Headset, 
είναι το πρώτο στο κόσµο headset το οποίο δι-
αθέτει την τεχνολογία Active Cooling. Το Active 
Cooling, για να το περιγράψουµε µε απλά λόγια, 
χρησιµοποιεί έναν ενσωµατωµένο ψύκτη ο οποίος 
µεταφέρει το ζεστό αέρα από µέσα προς τα έξω 
και ταυτόχρονα δροσίζει την εσωτερική πλευρά 
του headset όπου βρίσκεται το αυτί µας. Όλο αυτό 
βέβαια χωρίς να µειονεκτεί καθόλου σε ποιότητα, 
σχεδιασµό και ήχο, αφού διαθέτει και το Advanced 
7.1 surround Sound engine DTS®.     

H αγορά του gaming είναι ένας από τους πιο 
αναπτυσσόµενους κλάδους στο χώρο των υπο-
λογιστών και όχι µόνο. Για να καταλάβουµε το 
µέγεθός της, οι PC gamers είναι πάνω από 1,2 
δισεκατοµµύρια σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ οι 
eSports fans µόνο στην Ευρώπη είναι πάνω από 
290 εκατοµµύρια.  Τα χρηµατικά έπαθλα κάθε 
χρόνο αυξάνονται όλο και περισσότερο, ξεπερ-
νώντας πολλές δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια τα 
τελευταία χρόνια.
Εννοείται ότι η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να απο-
τελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βλέπουµε ότι η αγο-
ρά των υπολογιστών gaming µεγαλώνει µε ταχείς 
ρυθµούς που φτάνουν σχεδόν το 80% το 2018 σε 
σχέση µε το 2017.  Όλο και περισσότερα gaming 
events διοργανώνονται κάθε χρόνο µε την προ-
σέλευση να ξεπερνάει µε θεαµατικό τρόπο κάθε 
προσδοκία. 

Η HP ως καινοτόµος στην αγορά των υπολο-
γιστών, έχει δηµιουργήσει µια πλήρη γκάµα 
προϊόντων gaming, η οποία περιλαµβάνει περι-
φερειακά, οθόνες, σταθερούς υπολογιστές και 
notebooks. Τα προϊόντα αυτά είναι σχεδιασµένα 
από top gamers για gamers και έχουν κερδίσει 
την αποδοχή και την αναγνώριση των Ελλήνων 
χρηστών και του gaming community - σε σύντο-
µο χρονικό διάστηµα η HP έχει αποκτήσει ηγετική 
θέση στην κατηγορία των gaming notebooks. 

Πλήρης σειρά gaming εξοπλισµού για… επαγγελµατίες gamers

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η HP φροντί-
ζει να ανανεώνει συνεχώς όλη τη σειρά OMEN 
by HP υπολογιστών µε τις τελευταίες τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Οι νέοι φορητοί υπολογιστές 
OMEN 15” & 17” διαθέτουν τώρα τη δυνατότητα 
προσθήκης NVIDIA® GeForce RTX ™ 20 series 
GPU, προσφέροντας έναν εντελώς νέο τρόπο 
παιχνιδιού εν κινήσει και προαιρετικό Wi-Fi 
802.11ax, τα οποία δύο αν συνδυαστούν δηµι-
ουργούν ένα φορητό υπολογιστή που ξεχω-
ρίζει για το 2019. Επιπλέον, η νεότερη έκδοση 
του OMEN Obelisk Desktop  ενσωµατώνει 
τις τελευταίες προδιαγραφές για να φέρει εις 
πέρας τα πιο απαιτητικά διαθέσιµα παιχνίδια 
- µε δυνατότητα χωρητικότητας 64GB µνήµης 
HyperX®, γραφικά NVIDIA® GeForce RTX ™ 
2080Ti 9ης Γενιάς επεξεργαστή Intel® Core™ 
i9-9900K, Dual SSD w / RAID0 και σύστηµα 
υδρόψυξης, ο OMEN Obelisk είναι έτοιµος για 
οτιδήποτε.

Όλα τα παραπάνω είναι µόνο λίγες από τις 
πολλές επιλογές που προσφέρει η HP για 
κάθε τύπου gamer. Το µέλλον του gaming 
προδιαγράφεται εξαιρετικά συναρπαστικό και 
η OMEN by HP θα το κάνει ακόµα συναρπα-
στικότερο. Stay tuned.
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