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Numer sprawy: DAG/G/03/14 

 
Załącznik nr B do SIWZ 

 
Testy akceptacyjne (weryfikacyjne) 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A. Opis testów i ich oceny: 
 

1. Warunki ogólne: 
Testy te mają na celu sprawdzenie wybranych funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego dla urządzeń wideokonferencyjnych przeznaczonych dla sieci 
wideokonferencyjnej SIPS-TV. Testy zostaną przeprowadzone w Instytucie Łączności PIB w Warszawie przy ulicy Szachowej 1, zgodnie z harmonogramem 
zaproponowanym przez Zamawiającego według zasad określonych w SIWZ. 
Zamawiający zapewni dostarczenie energii elektrycznej, sieci lokalnej LAN oraz dostępu do sieci Internet. 
Testy zostaną przeprowadzone w obecności komisji przetargowej a ich przebieg będzie dokumentowany przez Zamawiającego zdjęciami wykonanymi w 
wysokiej rozdzielczości aparatem Canon EOS 7D, lub nagraniami wideo w formacie 1080p50 AVC Intra 100, wykonanymi kamerą Panasonic AG-HPX250EJ. 
Zamawiający przewiduje możliwość obserwacji testów przez: 

• biegłych/ekspertów powołanych przez Zamawiającego. 

• przedstawicieli uczestniczących w postępowaniu Wykonawców. 
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Zamawiający wymaga dostarczenia na testy urządzeń przewidywanych przez oferenta dla realizacji zamówienia: 

• dwóch sztuk terminali wideokonferencyjnych Typu I  

• dwóch sztuk terminali wideokonferencyjnych Typu II 

• dwóch sztuk terminali wideokonferencyjnych Typu III  

• mostka wideokonferencyjnego MCU umożliwiającego zestawienie jednoczesnej wideokonferencji co najmniej dla wszystkich dostarczonych na testy 
terminali z rozdzielczością: 
Terminale Typ I – 1080p50 wideo, 1080p25 dane 
Terminale Typ II – 1080p50 wideo, 1080p25 dane 
Terminale Typ III – 720p25 wideo, 720p5 dane 

• systemów Gatekeeper, Proxy/Registrar oraz elementów Systemu Zarządzania w minimalnej konfiguracji która jest niezbędna do przeprowadzenia testów 
opisanych w niniejszym dokumencie. 

Do obsługi testowanych urządzeń Wykonawca wyznaczy zespół min. 2 osób, do których należeć będzie przygotowanie dostarczonych urządzeń do testów. 
Wszystkie testy są testami koniecznymi dla sprawdzenie poprawnej pracy elementów urządzenia. Niespełnienie któregokolwiek z punktów zawartych w kolumnie 
„oczekiwany rezultat testów” tabeli z opisem testów (zawartej w punkcie 2) powoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań funkcjonalnych 
Zamawiającego. 
Urządzenie, dla którego testy zakończyły się niepowodzeniem może być (na wniosek oferującej je firmy) przetestowane ponownie po usunięciu usterki – 
następna próba musi się odbyć jednak nie później niż 1 dzień roboczy po pierwszej. W trakcie powtórnego testowania zostaną powtórzone wszystkie testy. 
 
Z uwagi na specyficzne wymagania na terminale Typ I, dopuszcza się możliwość ustawiania konkretnych parametrów wejść i wyjść HDMI za pomocą 
dołączonego pilota, przycisków na panelach dostarczanych urządzeń, poprzez interfejs www bądź za pomocą dostarczanego oprogramowania. 
W terminalach Typ II oraz Typ III konfiguracja wejść i wyjść musi być wykonywana automatycznie lub za pomocą dostarczonego pilota. 
Konfiguracja (rozpoznawanie parametrów) na wejściach VGA musi być realizowana automatycznie. 
 
Kolejność wykonania testów urządzeń poszczególnych oferentów, będzie określona przez kolejność cen ofert, od najniższej do najwyższej. 
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B. Opis testów weryfikacyjnych terminali wideokonferencyjnych: 
 

2. Opis testów: 
Wszystkie testy będą przeprowadzane w konfiguracji punkt-punkt (jednocześnie testowane będą tylko dwa terminale połączone ze sobą poprzez wewnętrzną 
sieć IP LAN 10/100M/1Gbit/s dostarczoną przez Zamawiającego) lub lokalnie na konkretnym terminalu. 

 

Numer 
Testu 

Nazwa i zakres testu Opis testu Oczekiwany rezultat testu 
Wynik 
testu 

TAK/NIE 
Uwagi 

1 Test interfejsów 
terminala Typ I 

Interfejsy wejściowe HDMI  
- Test współpracy terminala z kamerami 
Zamawiającego w trybach FHD 1080i50 oraz 
1080p50. 
 – Test współpracy terminala z laptopami 
Zamawiającego z rozdzielczością FHD 1080p50. 
Interfejs wejściowy VGA 
– Test współpracy terminala z laptopami 
Zamawiającego z rozdzielczościami SXGA 
(1280x1024) oraz SXGA (1280x768). 
Interfejs wyjściowy HDMI 
- Test współpracy terminala z trzema dołączonymi 
po HDMI urządzeniami wyświetlającymi z 
rozdzielczościami FHD 1080i50 oraz 1080p50 (test 
rozdzielczości 1080i50 będzie wykonywany na 
maksymalnie dwóch wyjściach jednocześnie)  
Interfejs Ethernet 
- Sprawdzenie czy port Ethernet po włączeniu 
terminala uruchamia się automatycznie w trybie 
autonegocjacji prędkości i dupleksu. 
 

Interfejsy wejściowe HDMI 
– Poprawna współpraca z kamerami i 
komputerami (dla kamery Canon 
dopuszcza się współpracę terminala 
poprzez konwerter HDMI CYPIII posiadany 
przez Zamawiającego). 
- Poprawne rozpoznawanie i automatyczne 
przełączanie modeli przestrzeni barw RGB i 
YUV. 
- Poprawne rozpoznawanie i obsługa  
rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 
obrazu ustawionej w kamerach i 
komputerach. 
Interfejs wejściowy VGA  
– Poprawna współpraca z dołączonymi 
komputerami. 
- Poprawne rozpoznawanie i obsługa 
rozdzielczości obrazu ustawionej w 
komputerach. 
Interfejsy wyjściowe HDMI 
 – Możliwość ustawienia trybów 1080i50 
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oraz 1080p50 na wyjściach, zgodnie z 
punktem 12 wymagań na terminal oraz 
poprawna współpraca wyjść z dołączonymi 
odbiornikami. 
Interfejs Ethernet 
- Automatyczne uruchomienie portu 
Ethernet w trybie 100Mbit/s full duplex. 

2 Test interfejsów 
terminala Typ II 

Interfejs wejściowy HDMI  
- Test współpracy terminala z kamerami 
Zamawiającego w trybach FHD 1080i50 lub 
1080p50 (terminal musi posiadać obsługę co 
najmniej jednego z tych trybów) 
– Test współpracy terminala z laptopami 
Zamawiającego z rozdzielczościami FHD 1080p50. 
Interfejs wejściowy VGA 
– Test współpracy terminala z laptopami 
Zamawiającego z rozdzielczościami SXGA 
(1280x1024) oraz SXGA (1280x768). 
Interfejs wyjściowy HDMI 
- Test współpracy terminala z dwoma dołączonymi 
po HDMI urządzeniami wyświetlającymi, z 
rozdzielczościami FHD 1080i50 lub 1080p50 
(terminal musi posiadać obsługę co najmniej 
jednego z tych trybów). 
Interfejs Ethernet 
- Sprawdzenie czy port Ethernet po włączeniu 
terminala uruchamia się automatycznie w trybie 
autonegocjacji prędkości i dupleksu. 
 

Interfejsy wejściowe HDMI 
– Poprawna współpraca z kamerami i 
komputerami (dla kamery Canon 
dopuszcza się współpracę terminala 
poprzez konwerter HDMI CYPIII posiadany 
przez Zamawiającego). 
- Poprawne rozpoznawanie i automatyczne 
przełączanie modeli przestrzeni barw RGB i 
YUV. 
- Poprawne rozpoznawanie i obsługa  
rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 
obrazu ustawionej w kamerach i 
komputerach. 
Interfejs wejściowy VGA 
– Poprawna współpraca z dołączonymi 
komputerami. 
- Poprawne automatyczne rozpoznawanie i 
obsługa rozdzielczości obrazu ustawionej w 
komputerach. 
Interfejsy wyjściowe HDMI 
– Poprawna współpraca wyjść z 
dołączonymi odbiornikami z rozdzielczością 
1080i50 lub 1080p50. 
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Interfejs Ethernet 
- Automatyczne uruchomienie portu 
Ethernet w trybie 100Mbit/s full duplex. 

3 Test interfejsów 
terminala Typ III 

Interfejs wejściowy HDMI  
– Test współpracy terminala z laptopami 
Zamawiającego z rozdzielczościami FHD 1080p50. 
Interfejs wejściowy VGA 
 – Test współpracy terminala z laptopami 
Zamawiającego z rozdzielczościami SXGA 
(1280x1024) oraz SXGA (1280x768). 
Interfejs wyjściowy HDMI 
- Test współpracy terminala z dwoma dołączonymi 
po HDMI urządzeniami wyświetlającymi, z 
rozdzielczościami FHD 1080i50 lub 1080p50 
(terminal musi posiadać obsługę co najmniej 
jednego z tych trybów). 
Interfejs Ethernet 
- Sprawdzenie czy port Ethernet po włączeniu 
terminala uruchamia się automatycznie w trybie 
autonegocjacji prędkości i dupleksu. 
 

Interfejsy wejściowe HDMI 
– Poprawna współpraca z dołączonymi 
komputerami. 
- Poprawne rozpoznawanie i automatyczne 
przełączanie modeli przestrzeni barw RGB i 
YUV. 
- Poprawne rozpoznawanie i obsługa  
rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 
obrazu ustawionej w komputerach. 
Interfejs wejściowy VGA 
– Poprawna współpraca z dołączonymi 
komputerami. 
- Poprawne automatyczne rozpoznawanie i 
obsługa rozdzielczości obrazu ustawionej w 
komputerach. 
 
Interfejsy wyjściowe HDMI 
– Możliwość ustawienia trybów 1080i50 lub 
1080p50 na dowolnym z wyjść oraz 
poprawna współpraca wyjść z dołączonymi 
odbiornikami. 
Interfejs Ethernet 
- Automatyczne uruchomienie portu 
Ethernet w trybie 100Mbit/s full duplex. 

  

4 Test kamery 
terminala Typ II 

- Ocena ostrości obrazu przekazywanego przez 
kamerę lokalnie do terminala i wyświetlanego na 
dołączonym lokalnie do terminala telewizorze FHD. 
Ocena ostrości odbędzie się przez porównanie 

- Ostrość obrazu przekazywanego obrazu 
nie gorsza niż uzyskana za pomocą 
amatorskiej kamery filmowej Panasonic 
HC-V520. 
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ostrości obrazu uzyskanego z testowanej kamery 
przy wyświetlaniu planszy testowej ISO12233, do 
ostrości obrazu uzyskanego z dołączonej do 
wejścia HDMI terminala amatorskiej kamery 
Panasonic HC-V520 
(Do testu ostrości mogą zostać wykorzystane 
również inne tablice służące do testowania sprzętu 
telewizyjnego FHD i HD). 
- Ocena poprawności działania kamery sterowanej 
głosem i wykrywaniem twarzy osoby mówiącej. 
Test będzie wykonywany z udziałem czterech osób, 
rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach 
kamery w odległości 2 i 4 metrów od kamery. 
Osoby naprzemiennie będą zabierały głos, kierując 
twarz w stronę kamery lub w stronę przeciwną. 
- Ocena dokładności i stabilności ustawiania 
ostrości w trybie automatycznym. 
- Ocena działania automatycznego ustawianie 
balansu bieli. 
- Ocena działania automatycznego ustawianie 
Jasności obrazu. 
- Test elektromechanicznego sterowanie pozycją 
oraz polem widzenia kamery za pomocą pilota 
sterującego funkcjami terminala. 

- Prawidłowa lokalizacja osób mówiących 
skierowanych twarzą do kamery i 
automatyczne skierowanie kamery na 
osobę mówiącą. 
- Brak reakcji kamery na osoby mówiące 
skierowane tyłem do kamery. 
- Automatyczne precyzyjne ustawianie 
ostrości przy zmianach odległości pomiędzy 
kamerą a mówiącymi osobami. 
- Kamera w trybie automatycznym powinna 
dostosowywać swoje ustawienia do zmian 
natężenia i barwy oświetlenia w pokoju 
wideokonferencyjnym. 
- Kamera sterowana pilotem reaguje 
poprawnie na komendy. 

5 Test kamery 
terminala Typ III 

- Ocena ostrości obrazu przekazywanego przez 
kamerę lokalnie do terminala i wyświetlanego na 
dołączonym lokalnie do terminala telewizorze FHD. 
- Ocena ostrości odbędzie się przez porównanie 
ostrości obrazu uzyskanego z testowanej kamery 
przy wyświetlaniu planszy testowej ISO12233 do 
ostrości obrazu uzyskanego z dołączonej do 

- Ostrość obrazu przekazywanego obrazu 
nie gorsza niż uzyskana za pomocą kamery 
Panasonic HC-V520. 
- Automatyczne precyzyjne ustawianie 
ostrości przy zmianach odległości pomiędzy 
kamerą a mówiącymi osobami. 
- Kamera w trybie automatycznym powinna 
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wejścia HDMI amatorskiej kamery Panasonic HC-
V520 
(Do testu mogą zostać wykorzystane również inne 
tablice służące do testowania sprzętu telewizyjnego 
FHD i HD). 
- Ocena dokładności i stabilności ustawiania 
ostrości w trybie automatycznym. 
- Ocena działania automatycznego ustawianie 
balansu bieli. 
- Ocena działania automatycznego ustawianie 
Jasności obrazu. 

dostosowywać swoje ustawienia do zmian 
natężenia i barwy oświetlenia w pokoju 
wideokonferencyjnym. 

6 Test połączenia 
terminali Typ I 
Połączenie punkt-
punkt H323 

- Testowana będzie prawidłowość zestawiania 
połączenia punkt-punkt z wykorzystaniem protokołu 
H.323 pomiędzy dwoma terminalami Typ I 
dołączonymi do sieci lokalnej. 
- Sprawdzone zostanie czy testowane urządzenia  
w trybie pracy punkt- punkt umożliwiają 
współbieżne przesyłanie strumienia wideo i danych 
z rozdzielczością FHD: 1080p50 (kanał 
podstawowy) i jednocześnie 1080p25 (kanał 
danych) bez zniekształceń i zaburzeń płynności 
podczas ruchu obiektów oraz utraty synchronizacji 
między obrazem i dźwiękiem. 
- Sprawdzone zostanie czy terminale skutecznie 
eliminują występowanie efektu echa zdalnego. 
Jakość przekazywanego obrazu – zaburzenia 
płynności ruchu, zniekształcenia obrazu, błędy 
kodowania, pikselizację, poprawność 
odwzorowania kolorów, ostrość obrazu – stwierdzi 
komisja na podstawie uśrednienia indywidualnych 
subiektywnych ocen. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowego 
połączenia wideo i audio pomiędzy 
terminalami przy wykorzystaniu najlepszych 
wspólnych parametrów transmisji. Przez 
najlepsze wspólne parametry transmisji 
Zamawiający rozumie parametry nie niższe 
niż opisane w Załączniku A do SIWZ dla 
terminala Typ I  
- Brak zniekształceń i zaburzeń płynności 
obrazu podczas ruchu obiektów. 
- Niewidoczne błędy kodowania i 
niewidoczna pikselizacja obrazu. 
- Poprawne odwzorowanie kolorów. 
- Prawidłowa synchronizacja obrazu i 
dźwięku.  
- Efekt echa zdalnego jest niesłyszalny. 
- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
jakości obrazu przez komisję średniej 
oceny min. 4 w skali 1-5. 
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- Ocena synchronizacji obrazu i dźwięku dokonana 
zostanie na podstawie porównania ruchu ust osoby 
znajdującej się w zdalnej lokalizacji ze słyszalną 
mową. - weryfikacja ewentualnego braku 
synchronizacji na podstawie wyraźnego 
pojedynczego zdarzenia dźwiękowego np. ”klaps” 
filmowy. 

7 Test połączenia 
terminali Typ I 
Połączenie punkt-
punkt SIP 

- Powtórzone zostaną testy z punktu 6 z 
wykorzystaniem protokołu SIP. 

- Oczekiwane rezultaty testów takie jak w 
punkcie 6. 

  

8 Test połączenia 
terminali Typ II 
Połączenie punkt-
punkt H323 

- Testowana będzie prawidłowość zestawiania 
połączenia punkt-punkt z wykorzystaniem protokołu 
H.323 pomiędzy dwoma terminalami Typ II 
dołączonymi do sieci lokalnej. 
- Sprawdzone zostanie czy testowane urządzenia  
w trybie pracy punkt- punkt umożliwiają 
współbieżne przesyłanie strumienia wideo i danych 
z rozdzielczością FHD: 1080p50 (kanał 
podstawowy) i jednocześnie 1080p25 (kanał 
danych) bez zniekształceń i zaburzeń płynności 
podczas ruchu obiektów oraz utraty synchronizacji 
między obrazem i dźwiękiem. 
- Sprawdzone zostanie czy terminale skutecznie 
eliminują występowanie efektu echa zdalnego 
Jakość przekazywanego obrazu – zaburzenia 
płynności ruchu, zniekształcenia obrazu, błędy 
kodowania, pikselizację, poprawność 
odwzorowania kolorów, ostrość obrazu – stwierdzi 
komisja na podstawie uśrednienia indywidualnych 
subiektywnych ocen. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowego 
połączenia wideo i audio pomiędzy 
terminalami przy wykorzystaniu najlepszych 
wspólnych parametrów transmisji. Przez 
najlepsze wspólne parametry transmisji 
Zamawiający rozumie parametry nie niższe 
niż opisane w Załączniku A do SIWZ dla 
terminala Typ II 
- Brak zniekształceń i zaburzeń płynności 
obrazu podczas ruchu obiektów. 
- Niewidoczne błędy kodowania i 
niewidoczna pikselizacja obrazu. 
- Poprawne odwzorowanie kolorów. 
- Przesunięcie czasowe pomiędzy obrazem 
i dźwiękiem nie może być zauważalne 
(powodować dyskomfortu u odbiorcy). 
- Efekt echa zdalnego jest niesłyszalny. 
.- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
jakości obrazu przez komisję średniej 
oceny min. 4 w skali 1-5. 
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- Ocena synchronizacji obrazu i dźwięku dokonana 
zostanie na podstawie porównania ruchu ust osoby 
znajdującej się w zdalnej lokalizacji ze słyszalną 
mową. - weryfikacja ewentualnego braku 
synchronizacji na podstawie wyraźnego 
pojedynczego zdarzenia dźwiękowego np. ”klaps” 
filmowy. 

9 Test połączenia 
terminali Typ II 
Połączenie punkt-
punkt SIP 

- Powtórzone zostaną testy z punktu 8 z 
wykorzystaniem protokołu SIP. 

- Oczekiwane rezultaty testów takie jak w 
punkcie 8. 

  

10 Test połączenia 
terminali Typ III 
Połączenie punkt-
punkt H323 

- Testowane będzie prawidłowość zestawiania 
połączenia punkt-punkt z wykorzystaniem protokołu 
H.323 pomiędzy dwoma terminalami Typ III 
dołączonymi do sieci lokalnej. 
- Sprawdzone zostanie czy testowane urządzenia  
w trybie pracy punkt- punkt umożliwiają 
współbieżne przesyłanie strumienia wideo i danych 
z rozdzielczością HD: 720p25 (kanał podstawowy) i 
jednocześnie 720p25 (kanał danych) bez 
zniekształceń i zaburzeń płynności podczas ruchu 
obiektów oraz utraty synchronizacji między 
obrazem i dźwiękiem. 
- Sprawdzenie czy terminale skutecznie eliminują 
występowanie efektu echa zdalnego 
Jakość przekazywanego obrazu – zaburzenia 
płynności ruchu, zniekształcenia obrazu, błędy 
kodowania, pikselizację, poprawność 
odwzorowania kolorów, ostrość obrazu – stwierdzi 
komisja na podstawie uśrednienia indywidualnych 
subiektywnych ocen. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowego 
połączenia wideo i audio pomiędzy 
terminalami przy wykorzystaniu najlepszych 
wspólnych parametrów transmisji. Przez 
najlepsze wspólne parametry transmisji 
Zamawiający rozumie parametry nie niższe 
niż opisane w Załączniku A do SIWZ dla 
terminala Typ III  
- Brak zniekształceń i zaburzeń płynności 
obrazu podczas ruchu obiektów. 
- Niewidoczne błędy kodowania i 
niewidoczna pikselizacja obrazu. 
- Poprawne odwzorowanie kolorów. 
- Przesunięcie czasowe pomiędzy obrazem 
i dźwiękiem nie może być zauważalne 
(powodować dyskomfortu u odbiorcy). 
- Efekt echa zdalnego jest niesłyszalny. 
- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
jakości obrazu przez komisję średniej 
oceny min. 4 w skali 1-5. 
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- Ocena synchronizacji obrazu i dźwięku dokonana 
zostanie na podstawie porównania ruchu ust osoby 
znajdującej się w zdalnej lokalizacji ze słyszalną 
mową. - weryfikacja ewentualnego braku 
synchronizacji na podstawie wyraźnego 
pojedynczego zdarzenia dźwiękowego np. ”klaps” 
filmowy. 

11 Test połączenia 
terminali Typ III 
Połączenie punkt-
punkt SIP 

- Powtórzone zostaną testy z punktu 10 z 
wykorzystaniem protokołu SIP. 

- Oczekiwane rezultaty testów takie jak w 
punkcie 10. 

  

12 Test połączenia 
terminali Typ I i Typ II 
Połączenie punkt-
punkt H323 

- Testowana będzie prawidłowość zestawiania 
połączenia punkt-punkt z wykorzystaniem protokołu 
H.323 pomiędzy terminalem Typ I i terminalem Typ 
II dołączonymi do sieci lokalnej. 
- Sprawdzone zostanie czy testowane urządzenia  
w trybie pracy punkt- punkt umożliwiają 
współbieżne przesyłanie strumienia wideo i danych 
z rozdzielczością FHD: 1080p50 (kanał 
podstawowy) i jednocześnie 1080p25 (kanał 
danych) bez zniekształceń i zaburzeń płynności 
podczas ruchu obiektów oraz utraty synchronizacji 
między obrazem i dźwiękiem. 
- Sprawdzenie czy terminale skutecznie eliminują 
występowanie efektu echa zdalnego. 
Jakość przekazywanego obrazu – zaburzenia 
płynności ruchu, zniekształcenia obrazu, błędy 
kodowania, pikselizację, poprawność 
odwzorowania kolorów, ostrość obrazu – stwierdzi 
komisja na podstawie uśrednienia indywidualnych 
subiektywnych ocen. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowego 
połączenia wideo i audio pomiędzy 
terminalami przy wykorzystaniu najlepszych 
wspólnych parametrów transmisji. Przez 
najlepsze wspólne parametry transmisji 
Zamawiający rozumie parametry nie niższe 
niż opisane w Załączniku A do SIWZ dla 
terminala o niższych wymaganiach 
technicznych z testowanej pary. 
- Brak zniekształceń i zaburzeń płynności 
obrazu podczas ruchu obiektów. 
- Niewidoczne błędy kodowania i 
niewidoczna pikselizacja obrazu. 
- Poprawne odwzorowanie kolorów. 
- Przesunięcie czasowe pomiędzy obrazem 
i dźwiękiem nie może być zauważalne 
(powodować dyskomfortu u odbiorcy).  
- Efekt echa zdalnego jest niesłyszalny. 
- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
jakości obrazu przez komisję średniej 
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- Ocena synchronizacji obrazu i dźwięku dokonana 
zostanie na podstawie porównania ruchu ust osoby 
znajdującej się w zdalnej lokalizacji ze słyszalną 
mową. - weryfikacja ewentualnego braku 
synchronizacji na podstawie wyraźnego 
pojedynczego zdarzenia dźwiękowego np. ”klaps” 
filmowy. 

oceny min. 4 w skali 1-5. 

13 Test połączenia 
terminali Typ I i Typ II 
Połączenie punkt-
punkt SIP 

Powtórzone zostaną testy z punktu 12 z 
wykorzystaniem protokoły SIP. 

Oczekiwane rezultaty testów takie jak w 
punkcie 12. 

  

14 Test połączenia 
terminali Typ II i Typ 
III 
Połączenie punkt-
punkt H323 

- Testowana będzie prawidłowość zestawiania 
połączenia punkt-punkt z wykorzystaniem protokołu 
H.323 pomiędzy terminalem Typ II i terminalem Typ 
III dołączonymi do sieci lokalnej. 
- Sprawdzone zostanie czy testowane urządzenia  
w trybie pracy punkt- punkt umożliwiają 
współbieżne przesyłanie strumienia wideo i danych 
z rozdzielczością FHD: 720p50 (kanał podstawowy) 
i jednocześnie 720p25 (kanał danych) bez 
zniekształceń i zaburzeń płynności podczas ruchu 
obiektów oraz utraty synchronizacji między 
obrazem i dźwiękiem. 
- Sprawdzenie czy terminale skutecznie eliminują 
występowanie efektu echa zdalnego. 
Jakość przekazywanego obrazu – zaburzenia 
płynności ruchu, zniekształcenia obrazu, błędy 
kodowania, pikselizację, poprawność 
odwzorowania kolorów, ostrość obrazu – stwierdzi 
komisja na podstawie uśrednienia indywidualnych 
subiektywnych ocen. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowego 
połączenia wideo i audio pomiędzy 
terminalami przy wykorzystaniu najlepszych 
wspólnych parametrów transmisji. Przez 
najlepsze wspólne parametry transmisji 
Zamawiający rozumie parametry nie niższe 
niż opisane w Załączniku A do SIWZ dla 
terminala o niższych wymaganiach 
technicznych z testowanej pary.– 
- Brak zniekształceń i zaburzeń płynności 
obrazu podczas ruchu obiektów. 
- Niewidoczne błędy kodowania i 
niewidoczna pikselizacja obrazu. 
- Poprawne odwzorowanie kolorów. 
- Prawidłowa obsługa synchronizacji obrazu 
i dźwięku.  
- Efekt echa zdalnego jest niesłyszalny. 
- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
jakości obrazu przez komisję średniej 
oceny min. 4 w skali 1-5. 
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- Ocena synchronizacji obrazu i dźwięku dokonana 
zostanie na podstawie porównania ruchu ust osoby 
znajdującej się w zdalnej lokalizacji ze słyszalną 
mową. - weryfikacja ewentualnego braku 
synchronizacji na podstawie wyraźnego 
pojedynczego zdarzenia dźwiękowego np. ”klaps” 
filmowy. 

15 Test połączenia 
terminali Typ II i Typ 
III 
Połączenie punkt-
punkt SIP 

- Powtórzone zostaną testy z punktu 14 z 
wykorzystaniem protokołu SIP. 

- Oczekiwane rezultaty testów takie jak w 
punkcie 14. 

  

16 Test sterowania 
funkcjami terminala 
Typ I za pomocą 
pilota i poprzez 
przeglądarkę 
internetową 

- Sprawdzenie czy sterowanie oraz zarządzanie 
terminalem jest możliwe za pomocą przeglądarki 
internetowej i bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania. Powinien być możliwy dostęp do 
wszystkich ustawień parametrów terminala i 
połączeń wymaganych przez Zamawiającego. W 
szczególności pilot powinien zapewniać możliwość 
przełączania sygnałów wejściowych wideo 
terminala, nawiązywanie połączeń, ustawiania 
aranżacji ekranu, włączanie i wyłączanie mikrofonu.  
- Sprawdzenie czy dostęp do menu zarządzania 
terminala można zabezpieczyć hasłem dostępu na 
poziomie użytkownika oraz administratora.  

- Pełny dostęp do wszystkich ustawień 
parametrów terminala i połączeń 
wymaganych przez Zamawiającego 
terminala poprzez zarówno pilota jak i 
przeglądarkę internetową. 

  

17 Test sterowania 
funkcjami terminala 
Typ II za pomocą 
pilota i poprzez 
przeglądarkę 
internetową 

- Sprawdzenie czy sterowanie oraz zarządzanie 
terminalem jest możliwe za pomocą przeglądarki 
internetowej i bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania. Powinien być możliwy dostęp do 
wszystkich ustawień parametrów terminala i 
połączeń wymaganych przez Zamawiającego. W 

- Pełny dostęp do wszystkich ustawień 
parametrów terminala i połączeń 
wymaganych przez Zamawiającego 
terminala poprzez zarówno pilota jak i 
przeglądarkę internetową. 
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szczególności pilot powinien zapewniać możliwość 
przełączania sygnałów wejściowych wideo 
terminala, nawiązywanie połączeń, ustawiania 
aranżacji ekranu, włączanie i wyłączanie mikrofonu 
i sterowanie kamerą.  
- Sprawdzenie czy dostęp do menu zarządzania 
terminala można zabezpieczyć hasłem dostępu na 
poziomie użytkownika oraz administratora.  

18 Test sterowania 
funkcjami terminala 
Typ III za pomocą 
pilota i poprzez 
przeglądarkę 
internetową 

- Sprawdzenie czy sterowanie oraz zarządzanie 
terminalem jest możliwe za pomocą przeglądarki 
internetowej i bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania. Powinien być możliwy dostęp do 
wszystkich ustawień parametrów terminala i 
połączeń wymaganych przez Zamawiającego. W 
szczególności pilot powinien zapewniać możliwość 
przełączania sygnałów wejściowych wideo 
terminala, nawiązywanie połączeń, ustawiania 
aranżacji ekranu, włączanie i wyłączanie mikrofonu 
i sterowanie kamerą.  
- Sprawdzenie czy dostęp do menu zarządzania 
terminala można zabezpieczyć hasłem dostępu na 
poziomie użytkownika oraz administratora.  

- Pełny dostęp do wszystkich ustawień 
parametrów terminala i połączeń 
wymaganych przez Zamawiającego 
terminala poprzez zarówno pilota jak i 
przeglądarkę internetową. 
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C. Opis testów weryfikacyjnych mostka wideokonferencyjnego MCU: 
 

3. Opis testów: 
Testy będą przeprowadzane w trakcie wideokonferencji wielopunktowych zestawianych z wykorzystaniem wszystkich dostarczonych terminali 
wideokonferencyjnych 

 
Numer 
Testu 

Nazwa i zakres testu Opis testu Oczekiwany rezultat testu Wynik 
testu 

TAK/NIE 

Uwagi  

1 Test łączności IP 
poprzez port Ethernet 
RJ-45 1 Gbit/s full 
duplex 

- Sprawdzenie czy port Ethernet po włączeniu 
mostka uruchamia się automatycznie w trybie 
autonegocjacji prędkości i dupleksu. 

- Automatyczne uruchomienie portu 
Ethernet w trybie 1 Gbit/s full duplex. 

  

2 Nawiązywanie 
połączeń pomiędzy 
wszystkimi terminalami 
z użyciem mostka 
poprzez protokół 
H.323 w trybie 
wdzwanianym do 
mostka 

- Do każdego z terminali Typu I zostanie dołączone 
jedno źródło 1080p50 dla kanału podstawowego i 
jedno źródło 1080p50 dla kanału danych. 
- Do każdego z terminali Typu II i III zostanie 
dołączona kamera dostarczona z terminalem dla 
kanału podstawowego i jedno źródło 1080p50 dla 
kanału danych. 
- Zostanie zestawiona wielopunktowa konferencja w 
trybie wdzwanianym do mostka z wykorzystaniem 
wszystkich terminali. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowych 
połączeń wideo i audio pomiędzy mostkiem  
i wszystkimi terminalami. 
- Poprawne zestawienie połączenia w 
kanale danych od wybranego terminala 
poprzez mostek do pozostałych  terminali 
- Uzyskanie najlepszych parametrów 
transmisji określonych w Załączniku A do 
SIWZ dla danego typu terminala. 

  

3 Nawiązywanie 
połączeń pomiędzy 
wszystkimi terminalami 
z użyciem mostka 
poprzez protokół SIP 
w trybie wdzwanianym 
do mostka 

- Do każdego z terminali Typu I zostanie dołączone 
jedno źródło 1080p50 dla kanału podstawowego i 
jedno źródło 1080p50 dla kanału danych. 
- Do każdego z terminali Typu II i III zostanie 
dołączona kamera dostarczona z terminalem dla 
kanału podstawowego i jedno źródło 1080p50 dla 
kanału danych. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowych 
połączeń wideo i audio pomiędzy mostkiem  
i wszystkimi terminalami. 
- Poprawne zestawienie połączenia w 
kanale danych od wybranego terminala 
poprzez mostek do pozostałych  terminali- 
Uzyskanie najlepszych parametrów 
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- Zostanie zestawiona wielopunktowa konferencja w 
trybie wdzwanianym do mostka z wykorzystaniem 
wszystkich terminali. 

transmisji określonych w Załączniku A do 
SIWZ dla danego typu terminala. 

4 Nawiązywanie 
połączeń pomiędzy 
wszystkimi terminalami 
z użyciem mostka 
poprzez protokół 
H.323 w trybie 
wydzwanianym od 
mostka 

- Do każdego z terminali Typu I zostanie dołączone 
jedno źródło 1080p50 dla kanału podstawowego i 
jedno źródło 1080p50 dla kanału danych. 
- Do każdego z terminali Typu II i III zostanie 
dołączona kamera dostarczona z terminalem dla 
kanału podstawowego i jedno źródło 1080p50 dla 
kanału danych. 
- Zostanie zestawiona wielopunktowa konferencja w 
trybie wydzwanianym od mostka z wykorzystaniem 
wszystkich terminali. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowych 
połączeń wideo i audio pomiędzy mostkiem  
i wszystkimi terminalami. 
- Poprawne zestawienie połączenia w 
kanale danych od wybranego terminala 
poprzez mostek do pozostałych  terminali 
- Uzyskanie najlepszych parametrów 
transmisji określonych w Załączniku A do 
SIWZ dla danego typu terminala. 

  

5 Nawiązywanie 
połączeń pomiędzy 
wszystkimi terminalami 
z użyciem mostka 
poprzez protokół SIP 
w trybie 
wydzwanianym od 
mostka 

- Do każdego z terminali Typu I zostanie dołączone 
jedno źródło 1080p50 dla kanału podstawowego i 
jedno źródło 1080p50 dla kanału danych. 
- Do każdego z terminali Typu II i III zostanie 
dołączona kamera dostarczona z terminalem dla 
kanału podstawowego i jedno źródło 1080p50 dla 
kanału danych. 
- Zostanie zestawiona wielopunktowa konferencja w 
trybie wydzwanianym od mostka z wykorzystaniem 
wszystkich terminali. 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowych 
połączeń wideo i audio pomiędzy mostkiem  
i wszystkimi terminalami. 
- Poprawne zestawienie połączenia w 
kanale danych od wybranego terminala 
poprzez mostek do pozostałych  terminali 
- Uzyskanie najlepszych parametrów 
transmisji określonych w Załączniku A do 
SIWZ dla danego typu terminala. 

  

6 Test jakości 
połączenia pomiędzy 
wszystkimi terminalami 
z wykorzystaniem 
mostka  

- Do każdego z terminali Typu I zostanie dołączone 
jedno źródło 1080p50 dla kanału podstawowego i 
jedno źródło 1080p50 dla kanału danych. 
- Do każdego z terminali Typu II i III zostanie 
dołączona kamera dostarczona z terminalem dla 
kanału podstawowego i jedno źródło 1080p50 dla 
kanału danych. 
- Zostanie zestawiona wielopunktowa konferencja w 

- Poprawne zestawienie dwukierunkowych 
połączeń wideo audio pomiędzy mostkiem  
i wszystkimi terminalami. 
- Poprawne zestawienie połączenia w 
kanale danych od wybranego terminala 
poprzez mostek do pozostałych  terminali 
 
- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
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trybie wydzwanianym od mostka z wykorzystaniem 
wszystkich terminali. 
- Jakość przekazywanego obrazu na wszystkich 
terminalach, w kanale podstawowym oraz kanale 
danych  – zaburzenia płynności ruchu, 
zniekształcenia obrazu, błędy kodowania, 
pikselizację, poprawność odwzorowania kolorów, 
ostrość obrazu – stwierdzi komisja na podstawie 
uśrednienia indywidualnych subiektywnych ocen. 

jakości obrazu przez komisję średniej 
oceny min. 4 w skali 1-5. 

7 Test synchronizacji 
dźwięku z obrazem w 
trybie wideokonferencji 
wielostronnej z 
wykorzystaniem 
wszystkich terminali 

- Ocena synchronizacji obrazu i dźwięku dokonana 
zostanie na podstawie porównania ruchu ust osoby 
znajdującej się w zdalnej lokalizacji ze słyszalną 
mową. - weryfikacja ewentualnego braku 
synchronizacji na podstawie wyraźnego 
pojedynczego zdarzenia dźwiękowego np. ”klaps” 
filmowy. 

- Przesunięcie czasowe pomiędzy obrazem 
i dźwiękiem nie może być zauważalne 
(powodować dyskomfortu u odbiorcy). 
- Uzyskanie w subiektywnych ocenach 
jakości obrazu przez komisję średniej 
oceny min. 4 w skali 1-5. 

  

8 Test możliwości 
ustalenia podziału 
ekranu dla 
uczestników 
konferencji 

- Sprawdzenie możliwości ustalenia, 
automatycznego lub własnego indywidualnego dla 
każdego z uczestników konferencji, podziału ekranu 
w trybie stałej obecności (continuous presence) 
spośród wielu dostępnych wzorów, powinien być 
dostępny podział na minimum 16 (4x4) okienek.  
- Sprawdzenie możliwości automatycznego 
wyróżniania okienka aktualnego rozmówcy.  

- Pomyślne ustawienie podziału ekranu dla 
uczestników konferencji. 
- Prawidłowe wyróżnianie aktualnego 
rozmówcy. 

 

  

9 Test możliwości 
konfiguracji, 
zarządzania i 
monitoringu mostka za 
pomocą przeglądarki 
WWW 

- Sprawdzenie możliwości konfiguracji, zarządzania 
i monitoringu mostka poprzez przeglądarkę WWW . 
 - Sprawdzenie, czy obsługiwany jest język polski 
lub angielski w menu konfiguracyjnym mostka. 
Sprawdzenie czy mostek posiada możliwość 
ochrony dostępu do urządzenia oraz do konferencji 
poprzez hasła oraz czy posiada poziomy dostępu 

- Pełny dostęp do wszystkich ustawień 
parametrów mostka i obsługiwanych 
połączeń. - Pełna obsługa języka polskiego 
lub angielskiego w menu konfiguracyjnym. 
Pomyślne ustawienie hasła dostępowego 
do mostka i do konferencji. Pomyślne 
założenie kont użytkowników o różnych 

  



 

  

 

Beneficjent:  Projekt:  POIG.07.01.00-00-019/09 
 
Instytut Łączności – PIB 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 
tel. (+48 22) 5128 100, 
faks (+48 22) 5128 625 
www.itl.waw.pl, sips@itl.waw.pl  

 

17 / 21 

administracyjnego o różnych uprawnieniach. uprawnieniach. 

10 Test zgodności z 
terminalami 
pracującymi tylko w 
rozdzielczościach SD 

- Sprawdzenie zgodność ze starszymi terminalami 
wideokonferencyjnymi SD (Standard Definition) 
pracującymi w niższych rozdzielczościach (QCIF, 
CIF, 4CIF). Test polegał będzie na dołączeniu do 
wideokonferencji jednego z terminali z wymuszoną 
obsługą tylko niższej jakości połączenia (QCIF, CIF, 
4CIF). 

- Pomyślne podłączenie terminala o niższej 
rozdzielczości do wideokonferencji z 
przekazywaniem obrazu, dźwięku i danych. 
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D.  Zestawienie urządzeń Zamawiającego: 
 
Do testów zostaną wykorzystane następujące urządzenia będące w dyspozycji Zamawiającego: 

1. Kamery HD 

• Panasonic AG-HPX250EJ 

• Panasonic AG-AC90EJ 

• Panasonic HC-V520,  

• Canon Legria HF S10 z konwerterem HDMI CYPIII 

• ATEM 1 M/E Production Switcher  

2. Komputery (Laptopy) 

• Dell Alienware M17x-R4 

• Samsung R780-JS0BPL 

• Dell Vostro 3560 

3. Urządzenia wyświetlające 

• Odbiornik telewizyjny Philips 42PFL7606K 

• Odbiornik telewizyjny Panasonic Viera TX-P65VT20E 

• Odbiornik telewizyjny Philips 40PFL7007K 

• Projektor Optoma EH2060 

• ATEM 1 M/E Production Switcher 
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E. Tabela oceny testów subiektywnych (wzór) 

Nr testu ……….. 
 
Nazwa testu: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

L.p. Imię i Nazwisko Członka Komisji Punktacja (1-5) Podpis 

1    

 
 
Warszawa, dnia  …………………… 
 
Podpis Członka Komisji 
 
 ………………………………………….. 
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F. Protokół oceny testów subiektywnych (wzór) 

Nr testu ……… 
 
Nazwa testu: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

L.p. Imię i Nazwisko Członka Komisji  Punktacja (1-5) 

1   

2   

3   

4   

5   

6 Razem punktów  

7 Średnia punktów  

 
- Wynik Testu POZYTYWNY/NEGATYWNY (niepotrzebne skreślić) 
 
Warszawa, dnia  …………………….. 
 
Podpis Przewodniczącego Komisji 
 
…………………………………………… 
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G. Wynik Testów Akceptacyjnych (Weryfikacyjnych) - POZYTYWNY/NEGATYWNY (niepotrzebne skreślić) 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Za Wykonawcę     Za Zamawiającego 
 ………………………………..   …………………………………. 
 ……………………………….   …………………………………. 
 
Warszawa, dnia  …………………… 
 
Podpisy uczestników testów: 

L.p. Firma Imię i Nazwisko Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 


