
do navštívil letošní broadcast veletrh IBC 2015, jistě si všiml,

že firmy, které nelákaly na UHD/4K rozlišení, jednoduše

jako by nebyly. Trend ultravysokého rozlišení (UHD) je prostě

nepřehlédnutelný. Po technologické stránce je vše připraveno,

prakticky jde „jen“ o cenu řetězců a též o skutečnost, zda

zákazníci tento trend budou následovat... V oblasti počítačů

jsou zejména díky značce Apple zobrazovače s vysokou

hustotou a rozlišením pixelů známé. V PC světě se přece jen

zabydlují pozvolna. Konzumní displeje různých, ne vždy

přijatelných kvalit jsou již na trhu, ale dobrých profesionálních

displejů se objevuje jak šafránu.

Není překvapením, že prakticky jedním z prvních

zobrazovačů, který je doslova ideální pro profesionální

nasazení, je právě EIZO. Konečně se objevil zobrazovač, který

splňuje veškerá kritéria profesionálů a je rozměrově přijatelný

pro skutečnou práci. EIZO CG318-4K se zdá být ideálem pro

profesionály, kteří zpracovávají UHD videa nebo 4K (DCI)

materiály.

Parametry monitoru
Než se vrhneme na praktické otázky užívání 4K monitoru,

pojďme se podrobněji podívat na jednotlivé významné

parametry zobrazovače EIZO CG318-4K. Asi nejpodstatnější je

úhlopříčka, která je tentokrát 31.1“, tj. 79 cm diagonálně.

Celkový čistý obraz je na ploše 698 x 368 mm, což při velikosti

pixelů 0.1704 x 0.1704 mm vede k denzitě 149 ppi. Pixely jsou

tedy dostatečně „husté“, ale zároveň dostatečně „oddělitelné“

pro práci a při této úhlopříčce jsou kupodivu čitelná

i uživatelská rozhraní standardních nastavení Windows

(v našem případě verze 10). Přípona 4K v názvu monitoru není

náhodná, přirozené rozlišení zobrazovače je 4096 x 2160

pixelů, tedy tzv. „Full“ DCI 4K v poměru 1.9:1.

Panel typu IPS používá LED podsvícení dosahující typického

jasu až 350 cd/m2 při kontrastu 1500:1. Doba odezvy displeje

(skutečná, nikoliv „upravená“, jak to bývá u některých jiných

výrobců) je 9 ms (gray-to-gray). Pozorovací úhel je již tradičně

178 stupňů horizontálně i vertikálně. Podobně interní zpracování

barev je u EIZO 16 bitů na kanál (LUT), i když výsledné zobrazení
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barev odpovídá 30 bitům, tj. 10 bitů na kanál.

Díky DisplayPort 1.2 standardu lze plně využít

tzv. Deep Color (30-bit).

Zobrazovač je osazen dvěma HDMI vstupy

(plně HDCP kompatibilní) a dvěma DisplayPort

1.2 rozhraními (HDCP, Deep Color). Pro

praktické použití ve studiu samozřejmě budete

potřebovat DisplayPort rozhraní a kvalitní

grafickou kartu. Samozřejmostí je USB HUB,

v tomto případě je na monitoru jeden USB 3.0

uplink a tři USB 3.0 výstupy. Pomocí tohoto

rozhraní je možné provádět jak řízení monitoru,

tak samotnou distribuci USB 3.0, které je pak

limitováno co do datového toku (až 5 Gbps)

jen sdíleným rozhraním pro tři výstupy.

Autokalibrace a barevný gamut
Není snad třeba připomínat, že EIZO je co do

barevného podání a kalibrace jednoduše

králem mezi značkami. Profesionální

zobrazovače této firmy už mají nějakou tu

dobu implementován interní autokalibrační

systém obsahující ukrytou kalibrační sondu

v horní části displeje. Samotná kalibrace

monitoru prakticky nemůže být snazší.

Jednoduše v menu displeje vyvoláte

autokalibraci, pak se v horní části vysune malá

sonda a monitor pak samočinně několik minut

(zpravidla pět) provádí barevnou autokalibraci

zobrazovače. Výsledný profil si pak uloží.

Co se týče gamutu, jsou tu i průmyslově

předdefinované presety, tj. Adobe RGB

(monitor zobrazuje neuvěřitelných 99 %

tohoto barevného prostoru), sRGB, Rec709,

EBU, SMPTE-C a DCI (EIZO zobrazuje 98 %

barevného gamutu kino standardu DCI-P3).

Pro pokročilý management monitoru si již

nevystačíte jen s menu, je třeba sáhnout také

po dodávaném softwaru ColorNavigator, který

nejenže vládne kalibračním procesům

a nastavením, ale dokáže i různá jiná kouzla

jako je simulace jiných monitorů nebo

zobrazovačů.

Z rozsahu gamutu mají radost nejen studia

zpracovávající DCI materiál, ale i televizní

grafici a koloristi, protože je naplněn standard

EBU/Rec. 709 i SMPTE-C v 100 % pokrytí.

Není bez zajímavosti, že CG318 dosahuje

stability barev už v řádu minut po zapnutí.

Standardem mezi monitory je, že stabilní

barvy jsou dosahovány až po více než 30

minutách, v případě CG318 se však jedná o tři

minuty. Stabilní stav umí EIZO i signalizovat

a lze na něj přijít také z menu monitoru.

Co se týče kontrastu, monitor je DCI

kompatibilní. Nejen že tedy dosahuje tzv. True

Black černé „DCI“ barvy, která je pomocí LCD

velmi těžce dosažitelná, ale je tu i vysoký

kontrast 1:1500. Samotná reprodukce LCD

panelu je znatelně uniformní a to díky
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přítomnosti EIZO DUE (Digital Uniformity

Equalizer) senzoru. Ten zajišťuje minimalizaci

fluktuace chromatičnosti a intenzity barev.

Udává se Delta-E v řádu 3 přes celý obraz pro

každý monitor, který opustí výrobu.

Pokud jde o správu monitoru jako takového,

vzhledem k předpokládanému

profesionálnímu nasazení ve studiích přišla

firma EIZO s ColorNavigator Network, kde

správce může kalibrace a profily spravovat

centrálně a to nejen z lokálního počítače, ale

i vzdáleně. To je přímo rajská hudba pro

studiové techniky, kteří jinak pravidelně

obíhají počítače grafiků a koloristů. Jedná se

i jakousi „barevnou bezpečnost“, protože

nesprávné nastavení či manipulace

s parametry barev grafikem nebo operátorem

může nadělat pěknou „paseku“, kterou je

možné centrální správou vždy vyřešit, nebo jí

lze dokonce předem zamezit.

Když propojit, tak jedině přes
DisplayPort
Pro připojení 4K monitoru k počítači je třeba

použít správné kabelové rozhraní, ale nutný je

i dostatečný grafický výkon. Přece jen je třeba

si uvědomit skutečnost, že pro

UHD/4K rozlišení je potřebný patřičný datový

tok odpovídající 20 Gbps. Tohoto toku lze

standardně dosáhnout pouze pomocí

DisplayPort 1.2 rozhraní, kde jedním kabelem

lze přenést plné rozlišení DCI 4K (4096 x 2160)

v 60 Hz. Pro HDMI 1.4 rozhraní je třeba počítat

s kmitočtem o polovinu nižším, tj. do 30 Hz.

O nutnosti omezovat barevné vzorkování se

není třeba zmiňovat.

V této souvislosti je

vhodné zopakovat, že 4K,

resp. UHD rozlišení

odpovídá 4x HDTV signálu,

tj. filling rate všech operací

v plném rozlišení je

jednoduše čtyřnásobný.

V tomto směru tedy

grafická karta (ale občas

i CPU) musí doslova

„zabrat“. Při koupi nového

monitoru tedy

doporučujeme zvážit

i pořízení nové grafické

karty. Je třeba zapomenout

na konzumní herní karty,

tady je jediná volba a to

profesionální karty typu

nVidia Quadro nebo AMD

FireGL. Pro testování jsme

používali HP stanici Z230

s grafickou kartou nVidia

Quadro K5200 obsahující

mj. čtyři výstupy a z toho dva DisplayPort.

Rozlišení jsme využívali UHD, tedy 3840 x

2160, z důvodu poměru 16:9.

HDMI rozhraní jsme zkoušeli pro Blu-ray

přehrávač a zjevně bylo možné bez

problémů přehrávat filmy s HDCP

ochranou. Obecně je HDMI zjevně zpětně

kompatibilní komponentou zobrazovače,

ale když připojovat k tomuto monitoru, tak

jedině přes zmíněné DisplayPort rozhraní

(dále jen DP). Délka kabelu DP je velmi

omezená, počítejte s maximem okolo 7,5 m

a to jen v těch nejkvalitnějších provedeních

(Clicktronic apod.), která nebývají laciná.

Z praktických důvodů se však ukazuje jako

skutečně dobré kabel maximálně zkrátit a to

na doporučených 2,5 m... Extendery, které

dokáží DP signál prodloužit - například přes

UTP nebo optické kabely - na řádově sto

metrů, jsou skutečně nákladnou záležitostí

(řádově 20 tisíc na každý konec) a nemusí

přitom plnému 4K rozhraní s Deep Color

stoprocentně vyhovět. Je tedy třeba přetrpět

fakt, že počítač nebude v centrální „rackovně“,

ale bude hučet někde pod stolem.

Ergonomie
Z hlediska ergonomie nelze zobrazovači EIZO

CG318-4K prakticky nic vytknout. Je to krásný

„kus počítačového nábytku (resp. přístroje)“.

Úhlopříčka 79 cm je dostatečně velká, aby

bylo UHD/4K rozlišení čitelné i ve

standardních režimech operačního systému

a přitom se nejedná o nijak přemrštěný

rozměr, díky čemuž je možné mít na stole

jeden nebo dva takové zobrazovače. Vzhledem

k efektivitě práce lze rozhodně doporučit mít

dva monitory a určitě co nejpodobnějšího,

spíše stejného rozlišení. Nicméně v případě

CG318-4K je možné učinit výjimku a skutečně

mít na stole monitor jeden. 4K rozlišení je

dostatečné pro řadu běžných činností (GUI

pro editaci vs. náhled, e-mailové okno aj.)

a pro proofing plné rozlišení si člověk může

dočasně komfort druhého monitoru odepřít.

Samotný design zobrazovače je

minimalistický a orientován na praktičnost

a dosažení maximální kvality grafického

výstupu - LCD je černé s elegantním rámečkem

a tlačítka v pravé dolní části rámu nejsou nijak

patrná. Po stisku jednoho z navigačních tlačítek

se podsvítí příslušná LED dioda a samotné

menu se zobrazuje kontextuálně přímo

u tlačítek na monitoru. Menu monitoru je

přehledné a strohé, je jasné, že pokročilé

funkce je nejlépe řídit z počítače. I tak však bez

ColorNavigatoru nebudete ztraceni a přes

menu lze nejen spustit hardwarovou

autokalibraci, ale také manuálně nastavovat

RGBCMY vrcholy barevného prostoru, barevné

teploty apod. Není bez zajímavosti, že lze

nastavit i vyobrazení ochranných zón pro TV

zobrazování (akční a titulková zóna), což ocení

zejména pracovníci broadcast studií.

Ergonomicky je zobrazovač EIZO CG318-

4K velmi strohý, ale o to více je vše přehledné

a jednoduché: USB 3.0 z boku, ostatní (2x DP,

2x HDMI a USB 3.0 uplink) v zadní části kolmo

dolů. Sonda je umístěna „nenápadně“ pod

horní hranou monitoru.

Podstavec pro monitor je fixní bez možnosti

natočit monitor na výšku. Přesto je možné

naklonění v omezené míře, tj. naklápět lze

o 35 stupňů nahoru a 5 stupňů dolů. Monitor

lze zvednout do výše od 0 do 15 cm.

Horizontální otáčení je možné až o 344

stupňů. Samotný panel má hloubku celkem

65,5 mm, i s podstavcovou nohou je pak

hloubka 126 mm. Celkově zabírá monitor

i s podstavcem plochu až 735 x 434 mm.

V praxi se ukázalo, že noha je velmi tenká

a podstavec se zátěží nízký, takže nalezení

vhodné pozice nic nebrání. Profesionál si navíc

zobrazovač jednou pořádně nainstaluje a pak

už jeho pozici a natočení příliš nemění.

Závěr
Práce s EIZO CG318-4K je opravdu radost.

Konečně je tu monitor s plnou výbavou, která

uspokojí nejen koloristu, ale i střihače

a obecně profesionála v broadcast nebo DCI

oblasti. Velikost úhlopříčky je konečně

důstojná vůči hustotě pixelů

UHD/4K rozlišení. V případě problematických

aplikací, které se ještě nestačily dostatečně

přeorientovat i na 4K rozlišení (donedávna

paradoxně například Adobe produkty), bylo

grafické rozhraní nečitelné. Na téměř 32“

úhlopříčce však lze ponechat původní

nastavení velikostí fontů a stále je možné vše

dostatečně dobře přečíst. O tom, že fotografie

nebo náhledy UHD renderů jsou na

zobrazovači dokonalé, není třeba hovořit.

Díky relativně rychlé, ale hlavně snadné

autokalibraci lze bez potíží odrazit

pochybnosti o správné referenční barevnosti

zobrazovače. Klient při takové poznámce už

často nemá argumenty a musí uznat, že

přístroj a obecně celý řetězec zpracování

obrazu odpovídá požadovaným standardům.

Přítomnost průmyslových standardů ve

formě presetů (DCI, EBU) předurčuje

zobrazovač pro nasazení v TV a DCI. Pro

závěrečnou kontrolu kvality a pro kolorování je

tento monitor ideální. Úhlopříčka 31.1“ je ještě

použitelná pro nasazení dvojice monitorů

vedle sebe. Pokud chcete držet linii dvou

monitorů (což je de facto standardem ve

většině studií), je rozhodně třeba mít

minimálně stejné rozlišení u obou

zobrazovačů, ideálně si pořídit dva EIZO

CG318-4K. Pokud je rozlišení jiné než UHD,

pak po přejetí na UHD plochu myš přímo

„pekelně“ zpomalí a řada aplikací si s tímto

rozlišením nedokáže rozumně poradit.

Při práci s EIZO CG318-4K jsem měl pocit,

jako bych „obsluhoval monitorového krále“.

Prakticky nic mu nechybělo, byl jsem nadšen

a příjemně zaskočen. Cenově se zobrazovač

pohybuje vysoko, ale stačí připomenout jeho

vlastnosti jako je autokalibrace, velká

úhlopříčka, kolorimetrické parametry, plné

rozlišení 4K DCI, Deep Color, stoprocentně

pokrytý gamut pro TV standardy a okolo 98 %

pokrytí pro DCI standard. To vše nakonec

investici opodstatní i s ohledem na to, že

výrobce dává záruku na veškeré komponenty

zobrazovače pět let. Už je tedy jasné, o co si

musíte napsat svému šéfovi k Vánocům...
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