Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA
1. Silnik Unity Pro wraz z zasobami
Zintegrowane narzędzie do tworzenia gier trójwymiarowych lub innych materiałów
interaktywnych takich jak wizualizacje czy animacje trójwymiarowe. Środowisko powinno
działać natywnie na platformie Microsoft Windows oraz OS X, a gry wyprodukowane na tym
silniku mogą działać na takich platformach jak Windows, Linux, Mac OS, Xbox 360,
PlayStation 3, Wii, Wii U, iPad, iPhone, Android i Windows Phone 8. Gry stworzone w tym
środowisku po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki powinny działać również w przeglądarce
internetowej. Licencja w wersji profesjonalnej na jedno stanowisko.
Silnik powinien być dostarczony wraz ze zbiorem kompatybilnych modeli postaci ludzkich lub
oprogramowaniem pozwalającym na automatyczne lub półautomatyczne wygenerowanie
tych postaci (min. 100 różnych, w tym 2 postacie dzieci), zbiorem budynków miejskich z
fragmentem miasta (min. 100 różnych)oraz samochodów (min. 5 różnych).
2. Trzy zestawy komputerowe o parametrach nie gorszych niż:
1) Procesor: możliwość równoległego wykonywania minimum 4 wątków obliczeniowych
(SMT), ze wsparciem dla technologii wirtualizacji, pamięć L3 co najmniej 6MB (ze
względu na uruchamiane algorytmy optymalizowane na duże rozmiary cache), BOX
(z wentylatorem), o wydajności co najmniej 7500 punktów w teście PassMark CPU
Benchmark wg klasyfikacji podanej w dniu 11.09.2015.
2) Płyta główna: ATX, kompatybilna z oferowanymi procesorami, modułami pamięci oraz
innymi podzespołami, gniazda PCI: minimum 2 złącza PCIe trzeciej generacji z czego
minimum 1 złącze PCIe x16; interfejsy sieciowe: minimum 1 złącze typu 10/100/1000 (1 x
RJ-45) wbudowane na płycie głównej, wsparcie dla protokołu IPv6; zewnętrzne porty
USB: 3 x USB 3.0 i 3 x USB 2.0 lub 3.0; karta dźwiękowa: zintegrowana, 7.1; SATA III;
możliwość rozbudowy RAM do 32GB;
3) RAM:16 GB (2x8GB),przepustowość dostosowana do oferowanych procesorów, temp.
pracy 0-85oC, przepustowość min. 11GB radiator
4) Dysk twardy: zainstalowany dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB.
Interfejs co najmniej SATA III, Szybkość zapisu: min. 250 MB/s, Szybkość odczytu: min.
500 MB/s;
5) Napęd optyczny: wewnętrzna nagrywarka DVD/CD, SATA; dopasowana kolorem do
obudowy;
6) Niezintegrowana karta graficzna: zgodna z DirectX12 (SM5.0) i OpenGL 4.4, GPGPU –
możliwość programowania przy użyciu co najmniej jednej technologii własnościowej
producenta i co najmniej jednej technologii otwartej ze względu na konieczność
programowania GPU określoną przez program dydaktyczny, obsługa SLI, 3D Vision
minimalna liczba rdzeni: 1660, pamięć operacyjna karty min. 4 GB, min. 256-bitowa,
GDDR5; wyjścia: DVI, HDMI, DP umożliwiająca wyświetlanie co najmniej rozdzielczości
4096x2160 pikseli w trybie cyfrowym; o wydajności co najmniej 8500 punkty w teście
PassMark – G3D Mark wg klasyfikacji podanej w dniu 11.09.2015;
7) Obudowa z zasilaczem: dostosowane do wymagań zainstalowanych urządzeń
i peryferiów, kanał boczny wentylacyjny; cichy wentylator zasilacza 120mm, aktywne PFC;
utrzymanie stałej temperatury w obudowie przy temperaturze otoczenia do 28 stopni przy
założeniu pracy z pełnym wyposażeniem opcjonalnym i pełnym obciążeniem;
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8) Monitor LCD 3D: przekątna 24 cale, rodzielczość rzeczywista Full HD (1920x1080), czas
reakcji matrycy: ok.1 ms, wejścia: DVI, HDMI, DisplayPort, 3D ready, częstotliwość
odświeżania do 144Hz, przejściówki i kable, aby dać możliwość podłączenia monitora do
karty graficznej zawartej w zestawie i pracy w trybie 2D i 3D, podświetlenie LED, panel
TFT TN, kąty widzenia: poziomy 170°/pionowy 160°;
9) Zestaw do oglądania obrazu 3D: aktywne okulary migawkowe,kontroler USB z
emiterem IR,
przewód USB do ładowania baterii w okularach, współpracujące z monitorami i kartą
graficzną zawartą w zestawie;
10) Klawiatura:
USB,
QWERTY
–
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qwerty.svg;

standardowy

układ

klawiszy

-

11) Mysz: laserowa, dwuprzyciskowa, kółko do scrollingu, USB;
12) Kamera internetowa: HD 1920x1080 pikseli, wbudowany mikrofon, nagrywanie w pełnej
rozdzielczości HD 1080p, USB co najmniej 2.0;
13) Głośniki: Standard min. 5.1, Szerokość pasma przenoszenia 40Hz – 20kHz, Moc min 5
Wat i 12 Wat subwoofer
14) System operacyjny: pozwalający na uruchamianie oprogramowania wykorzystującego
wszystkie możliwości oferowanej karty graficznej (odpowiednie wersje bibliotek DirectX,
OpenGL), konieczność wynika z programu dydaktycznego przewidzianego dla
Laboratorium Animacji i Gier Komputerowych CTI. polska wersja językowa, 64-bitowy,
wbudowana usługa wirtualizacji, GUI wspierający funkcje dotykowe (z multi-touch),
bootowanie do pulpitu, rozszerzone wsparcie do 2023 roku.

3. Trzy kaski multimedialne 3D
•
•
•
•
•

Kask multimedialny stereoskopowy, umożliwiający spersonalizowaną stereoskopową
prezentację obrazu komputerowego
Wbudowany żyroskop, akcelerometr, magnetometr (częstotliwość odświeżania min.
1000 Hz)
Rozdzielczość wyświetlaczy 960x1080 każde oko (łącznie min. 1920x1080)
Dodatkowe pozycjonowanie za pomocą zewnętrznej kamery na podczerwień
(częstotliwość odświeżania min. 60 Hz)
Interfejs USB
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