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χρήστης αγοράζει νέο σύστηµα κάθε πέντε χρό-
νια και ένα gaming σύστηµα πολλαπλασιάζει τη 
διάρκεια ζωής, µιας και έχει ήδη ενσωµατώσει 
τη νέα τεχνολογία αµέσως µόλις αυτή κυκλο-
φορήσει. Κι αυτό το στοιχείο είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό, εφόσον µάλιστα συνυπολογιστεί µε 
τον χρόνο που εξοικονοµεί. 

Γιατί τα επιλέγουν οι επαγγελµατίες
Ένα Gaming PC ουσιαστικά διαθέτει τα ίδια υ-
ποσυστήµατα µε έναν παραδοσιακό υπολογιστή. 
Εντούτοις, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον 
αφορά τα υποσυστήµατα αυτά, µε τα Gaming 
PCs να διαφέρουν από τα Consumer τουλάχι-
στον σε ένα εξάρτηµα: την κάρτα γραφικών. Οι 
GPUs είναι σαφώς πιο εξελιγµένες στα gaming 
συστήµατα από εκείνες των πιο παραδοσιακών 
συστηµάτων που συνήθως χρησιµοποιούν 
integrated γραφικά. 

Ας δούµε αναλυτικότερα τα σηµεία υπεροχής 
των Gaming PCs που τα καθιστούν σηµαντική 
επένδυση και κορυφαία επιλογή για συγκεκρι-
µένους κλάδους επαγγελµατιών. 

Σχεδιαστές γραφικών και επαγγελµατίες 
Όπως είπαµε, τα gaming συστήµατα καθορί-
ζονται εν πολλοίς από τη GPU τους και πλέον 
αρκετές διαθέτουν εξειδικευµένη RAM για την 
επεξεργασία των γραφικών. Αυτό σηµαίνει ότι 
οι gaming υπολογιστές µπορούν να επεξερ-
γαστούν γραφικά ταχύτερα και µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια. 

Οι τυπικοί consumer υπολογιστές δεν διαθέ-
τουν εξειδικευµένη κάρτα γραφικών. Αντ’ αυτού 
βασίζονται σε ενσωµατωµένη GPU, η οποία 
είναι µέρος του επεξεργαστή. Τα Gaming PCs 
διαθέτουν ξεχωριστά slots για κάρτα γραφικών. 
Τα PCs µε ενσωµατωµένα γραφικά δεν έχουν 
σχεδιαστεί µε στόχο να προσφέρουν high-end 
επιδόσεις. Αν και όσοι δεν ασχολούνται µε το 
gaming θεωρούν ότι δεν χρειάζονται τέτοιου 
είδους χαρακτηριστικά, αυτό σίγουρα δεν ισχύει 
για τους σχεδιαστές γραφικών και τους κλάδους 
επεξεργασίας video. Μια ισχυρή GPU επιτρέπει 
στους επαγγελµατίες να προβάλλουν την εργα-
σία τους στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα. 
Οι graphic artists µπορούν να επιτύχουν µε-

γαλύτερη χρωµατική ακρίβεια (σε συνδυασµό 
µε οθόνη υψηλής ανάλυσης) µε τη χρήση ενός 
Gaming PC. Δεν είναι απαραίτητο να επενδύσει 
κάποιος στο νεότερο ή ακριβότερο µοντέλο, κα-
θώς ένα µέσο σύστηµα µπορεί να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις του επαγγελµατία. 

Υψηλές ταχύτητες 
κατάλληλες για επεξεργασία video 
Τα Gaming PCs διαθέτουν χαρακτηριστικά 
που υποστηρίζουν τις high-end επιδόσεις των 
υπολογιστών. Αυτά τα συστήµατα συνήθως 
διαθέτουν επεξεργαστή Intel ή AMD τελευταίας 
γενιάς, καθώς και 16GB µνήµη RAM τουλάχι-
στον (επεκτάσιµη φυσικά). Ο συνδυασµός µε 
νέας τεχνολογίας GPU έχει ως αποτέλεσµα ένα 
ισχυρό σύστηµα. 
Όσοι ασχολούνται επαγγελµατικά µε την επε-
ξεργασία video χρειάζονται ταχύτατη επεξεργα-
σία γραφικών και η συνολική επεξεργαστική ι-
σχύς των Gaming PCs σίγουρα θα λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά. Η εκτέλεση software επεξερ-
γασίας video είναι µια απαιτητική εργασία που 
απορροφά σηµαντικούς πόρους συστήµατος. 
Η πλειονότητα των consumer συστηµάτων δεν 
είναι κατάλληλα για την εργασία αυτή, καθώς 
δεν διαθέτουν τα κατάλληλα υποσυστήµατα για 
να υποστηρίξουν τις αυξηµένες ανάγκες των 
επαγγελµατιών. 

Ταχύτατες επιδόσεις 
Οι υψηλές επιδόσεις των Gaming PCs υπο-
στηρίζονται όχι µόνο από καλύτερους επεξερ-
γαστές και RAM, αλλά επιπλέον από δίσκους 
SSD, οι οποίοι είναι ταχύτεροι από τους πα-
ραδοσιακούς σκληρούς δίσκους HDD. Ένας 
SSD µπορεί να εκτινάξει τις επιδόσεις και να 
µειώσει σηµαντικά τον χρόνο εκκίνησης του 
συστήµατος. Οι επαγγελµατίες χρήστες προ-
τιµούν τους SSDs γιατί κάνουν τις εφαρµογές 
να τρέχουν πιο γρήγορα και οµαλά. Κάποια 
σύγχρονα συστήµατα gaming συνδυάζουν τους 
SSDs µε τους HDDs, προσφέροντας «υβριδικά» 
συστήµατα αποθήκευσης, τα οποία συνδυάζουν 
την ταχύτητα των SSDs και τη χωρητικότητα 
των HDDs. 

Premium ήχος 
Τα σύγχρονα Gaming PCs είναι βελτιστοποι-

Με εκατομμύρια ανθρώπους 
έγκλειστους στο σπίτι, η αγορά του 
gaming έχει επωφεληθεί από τις 

πρωτόγνωρες συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, οι 
παγκόσμιες πωλήσεις Gaming PCs και οθονών 
αναμένεται να αυξηθούν κατά 16,2% σε 
ετήσια βάση σε 49,6 εκατομμύρια τεμάχια 
το 2020, σύμφωνα με την IDC.

lag όταν πιέζονται. Η ταχύτητα του gaming PC 
ή laptop φαίνεται εξίσου και στις περιπτώσεις 
όπως η επεξεργασία video ή και στην εκτέλεση 
απαιτητικού επαγγελµατικού software. 

Ευχρηστία και άµεση λειτουργικότητα
Μπορεί µέχρι πρότινος να µην ήταν τόσο 
γνωστό, αλλά η αλήθεια είναι πως οι gaming 
υπολογιστές επιτυγχάνουν όλα όσα και τα πα-
ραδοσιακά συστήµατα και ακόµα περισσότερα. 
Αυτό σηµαίνει πως ο χρήστης µπορεί να τρέξει 
κανονικά το software που διαθέτει, µε το λει-
τουργικό σύστηµα της επιλογής του. Εποµένως, 
στην πράξη δεν θα απαιτηθεί κάποιο διάστηµα 
προσαρµογής ή εκµάθησης, δεδοµένου πως 
έχοντας κάνει µια επένδυση σε έναν υψηλής 
ποιότητας υπολογιστή, θα µπορείτε να εκµεταλ-
λευτείτε άµεσα τις δυνατότητές του µε άµεσα και 
προφανή αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα. 

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Εφόσον ο χρήστης αποκτήσει ένα gaming σύ-
στηµα σήµερα, δεν θα αποδειχθεί ξεπερασµένο 
τόσο σύντοµα όσο ένα παραδοσιακό PC. Τα 
gaming συστήµατα είναι ειδικά κατασκευα-
σµένα για τα προγράµµατα και τα παιχνίδια του 
αύριο και όχι µόνο για τα τρέχοντα. 

Υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόµενο κενό µετα-
ξύ της τεχνολογίας των gaming υπολογιστών 
και των λοιπών laptops. Για παράδειγµα, στην 
περίπτωση που θα πρέπει να µεταφέρετε όλα 
τα αρχεία και τα δεδοµένα σας από έναν παλιό 
υπολογιστή σε έναν νέο, η διαδικασία είναι συ-
νήθως χρονοβόρα και κανείς δεν µπορεί τελικά 
να είναι βέβαιος πως όλα έχουν µεταφερθεί 
όπως πρέπει. Τα gaming συστήµατα, αφενός θα 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή ταχύτερα. 
Αφετέρου, δεδοµένου πως έχουν µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής, δεν θα χρειαστεί ο χρήστης να 
µπαίνει συχνά στη δοκιµασία αυτή. 

Ευελιξία, επεκτασιµότητα
Οι gaming υπολογιστές µπορούν να αναβαθ-
µιστούν ακόµα πιο εύκολα από τους παραδο-
σιακούς 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 αντικαταστήσει µε το ήδη 
υπάρχον. Αυτό θα του εξοικονοµήσει χρήµατα 
και χρόνο από το να αγοράζει έναν υπολογιστή 
εξαρχής. 

Επένδυση στο µέλλον
Μπορεί κάποιες από αυτές τις συσκευές να 
είναι πιο ακριβές, εντούτοις µακροπρόθεσµα 
πρόκειται για επένδυση, ενώ ειδικά σε αυτή την 
κατηγορία υπολογιστών ισχύει το «ό,τι πληρώ-
νεις, παίρνεις!» Σε γενικές γραµµές, ο µέσος 

19

Gaming PCs

TECHCHANNELPARTNER

focus on
11.2020

ηµένα ώστε να τοποθετηθούν στο επίκεντρο 
της ψυχαγωγίας. Διαθέτουν κορυφαία γραφικά 
µε υψηλό frame rate σε υψηλή ανάλυση και 
συµπληρώνουν την εικόνα αυτή µε εξαιρετικής 
ποιότητας ήχο. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης 
µπορεί να απολαύσει high-end ποιότητα ήχου 
στις gaming συσκευές, κάτι που δύσκολα θα 
βρει στα παραδοσιακά συστήµατα. Τα Gaming 
PCs χρησιµοποιούν και ψηφιο-αναλογικούς µε-
τατροπείς (DAC), οπότε προσφέρουν την υψηλή 
ποιότητα του high-end ηχητικού εξοπλισµού. 
Επιπλέον, ένας gaming υπολογιστής µπορεί 
να αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσµατικός σε 
χρήστες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
µουσικής: συνθέτες, µουσικοί, ηχολήπτες και 
άλλοι επαγγελµατίες µπορούν να εκµεταλλευ-
τούν στο έπακρο τις δυνατότητες ενός gaming 
υπολογιστή σε σχέση µε ένα παραδοσιακό σύ-
στηµα. 

Μπορεί τα gaming συστήµατα να είναι πιο ακρι-
βά σε σχέση µε τα παραδοσιακά, αλλά η συνολι-

κή εµπειρία, οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά 
είναι συνολικά πολύ καλύτερα. Μπορεί να µην 
είναι αναγκαία σε όλους, αλλά οι επαγγελµατίες 
στους κλάδους των γραφικών, το ήχου, και του 
high-end computing είναι βέβαιο ότι θα ωφε-
ληθούν. 

Gaming laptop ή gaming dekstop;
Για πολλά χρόνια, το να συγκρίνει κάποιος ένα 
gaming desktop µε ένα laptop φάνταζε άδικο. 
Τα gaming desktops είναι σαφώς µεγαλύτε-
ρες συσκευές από τα αντίστοιχα laptops και ο 
επεκτάσιµος σχεδιασµός τους µπορεί να ενσω-
µατώσει σαφώς περισσότερα εξαρτήµατα εντός 
του. Ας δούµε κάποιους λόγους για τους οποί-
ους οι χρήστες προτιµούν ένα gaming desktop. 

Τα πλεονεκτήµατα των gaming desktops
Επιδόσεις
Τα περισσότερα laptops είναι σχεδιασµένα µε 
mobile επεξεργαστές, οι οποίοι είναι συνή-
θως λιγότερο ισχυροί από τους αντίστοιχους 

desktop, µιας και πρέπει να χωρέσουν σε 
µικρότερο πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, τα 
gaming laptops διαθέτουν σαφώς περισσότε-
ρο χώρο, οπότε µπορούν να ενσωµατώσουν 
περισσότερη επεξεργαστική ισχύ εντός τους. 
Το ίδιο ισχύει και για το σύστηµα ψύξης, το ο-
ποίο θα πρέπει να στριµωχτεί µε έξυπνο τρόπο 
σε ένα laptop, αλλά είναι σαφώς πιο αποτελε-
σµατικό στον desktop σχεδιασµό. 

Το απαιτητικό gaming αλλά και οι εργασίες 
όπως η επεξεργασία video απαιτούν όσο το 
δυνατόν περισσότερη και αποτελεσµατικότερη 
ψύξη, προκειµένου ο υπολογιστής να δουλεύει 
οµαλά στις απαιτητικές συνθήκες. 

Αποθηκευτικός χώρος – Μνήµη
Συνήθως τα laptops διαθέτουν µικρότερη 
ποσότητα µνήµης RAM σε σύγκριση µε τα 
desktops. Αν και πολλά από αυτά προσφέρουν 
δυνατότητα προσθήκης πρόσθετης RAM, η δι-
αδικασία είναι συνήθως περίπλοκη. Οι υποδο-

Το brand OMEN της HP έχει παγιωθεί στη συ-
νείδηση των PC gamers ως το κορυφαίο στην 
κατηγορία, τόσο των υπολογιστών, όσο και 
των αξεσουάρ. Η HP συνεχίζει να εξελίσσει την 
ταυτότητά του αναπτύσσοντας ένα παγκόσµιο οι-
κοσύστηµα λύσεων hardware και software που 
καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παικτών, ειδικά 
σε µια εποχή που η κοινωνική σύνδεση από το 
σπίτι µε φίλους και αγαπηµένα πρόσωπα είναι 
τόσο σηµαντική. 

Απόλυτη εµπειρία gaming µε τα OMEN desktop
Σχεδιασµένο µε προηγµένα συστήµατα απαγωγής 
θερµότητας και tool-less φιλοσοφία για εύκολη 
πρόσβαση στο εσωτερικό που συµµορφώνεται 
µε το πρότυπο microATX, οι νέοι επιτραπέζιοι υ-
πολογιστές OMEN προσφέρουν στους παίκτες την 

επιλογή όγκου 25 και 30 λίτρων. Ανάµεσα στις 
πολλαπλές επιλογές κουτιού περιλαµβάνεται κι 
ένα µοντέλο 30L που διαθέτει µπροστινή όψη από 
ενισχυµένο γυαλί και πλαϊνό πάνελ µε επικάλυ-
ψη EMI για να µπλοκάρει την ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία, οι νέοι υπολογιστές προσφέρουν 
επιδόσεις και υπέροχη αισθητική. Τα συστήµατα 
υποστηρίζονται από τις κορυφαίες κάρτες γραφι-
κών NVIDIA GeForce RTX και AMD Radeon RX, 
έως 10ης γενιάς Intel Core i9-10900K στα 5,3GHz, 
ή AMD Ryzen 9 39006, οι οποίοι διαθέτουν τη 
νέα αρχιτεκτονική Zen 2 και τεχνολογία 7nm. 
Το Cooler Master κάνει το ντεµπούτο του στους 
υπολογιστές OMEN µε προαιρετικές επιλογές α-
ερόψυξης ή υγρόψυξης για τη CPU, ενώ η µνήµη 
HyperX FURY DDR4-3200Mhz XMP έως 64 GB µε 
RBG προσθέτει χρώµα και επιδόσεις. 

Γραφικά από το µέλλον
Η πιο πρόσφατη ανανέωση στο desktop portfolio 
είναι η προσθήκη των NVIDIA GeForce RTX 30 
Series GPUs στο OMEN 30L desktop. Η 2η γενιά 
RTX της NVIDIA διαθέτει νέους RT Cores, Tensor 
Cores και πολυεπεξεργαστές streaming, φέρνο-
ντας εκπληκτικά γραφικά, εκπληκτικά γρήγορους 
ρυθµούς και επιτάχυνση AI σε παιχνίδια και δηµι-
ουργικές εφαρµογές. 
Υποστηριζόµενη από την αρχιτεκτονική NVIDIA 
Ampere, η οποία προσφέρει αύξηση απόδοσης 
έως και 1,9x ανά Watt σε σχέση µε την προηγού-
µενη γενιά, η σειρά RTX 30 ενισχύει αβίαστα τις 
εµπειρίες γραφικών σε όλες τις αναλύσεις, ακόµη 
και έως 8K. 

Φορητά… υπερόπλα
Αλλά και στα gaming laptops, το brand OMEN 
υπερέχει προσφέροντας απαράµιλλη ισχύ και 
επιδόσεις υπερυπολογιστή σε ένα συµπαγές 
«πακέτο». Τα OMEN laptops διατίθενται σε 15 και 
17 ίντσες µε τους καλύτερους επεξεργαστές και 
κάρτες γραφικών στην κατηγορία. Με συστήµατα 
ψύξης που εξασφαλίζουν απρόσκοπτο gaming 
χωρίς υπερθέρµανση και ενοχλητικούς ανεµιστή-
ρες, κορυφαίο ήχο από την Band & Olufsen και 
βεβαίως το κέντρο ελέγχου το OMEN Command 
Center, το gaming σε αυτά τα µηχανήµατα δεν εί-
ναι απλά επικό, αλλά µια συνολική εµπειρία πέρα 
από τη φαντασία. 

PC gaming σηµαίνει OMEN 
Άρθρο εκ µέρους της HP
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