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ჩვენი გადაწყვეტები – 2 მეტრიდან 245 კილომეტრამდე

ცენტრალიზებული WiFiწერტილი-მრავალწერტილიწერტილი-წერტილი

უსაფრთხოება დადასტურებული
საიმედოობით

მონაცემთა სწრაფი გადაცემა
125მგბტ/წმ – 2+გგბტ/წმ

კლასში საუკეთესო სპექტრული
ეფექტურობა

არა ლიცენზირებადი და
ლიცენზირებადი სიხშირეები

წერტილი-წერტილი
წვდომა

უსაფრთხო, საიმედო და
მასშტაბირებადი

1.36+მგბტ/წმ გამტარუნარიანობა

პირდაპირი ხედვის და პირდაპირი
ხედვის გარეშე წვდომა

არალიცენზირებადი და
ლიცენზირებული გადაწყვეტები

წერტილი-მრავალწერტილი
წვდომა

მასშტაბური & საწარმოო კლასის

შიდა და გარე მოხმარების

ცენტრალიზებული მართვა

მართვადი WiFi

წვდომა
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PTP550-ის გამოცდა ლაბორატორიულ პირობებში

საგამოცდო გარემოს აღწერა

2 ცალი PTP550 Conectorized ვერსია

2 ცალი კომპიუტერი

iPerf UDP პაკეტების გენერირების პროგრამული
უზრუნველყოფა
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PTP550-ის გამოცდა ლაბორატორიულ პირობებში

გამოცდის ბლოკდიაგრამა

პორტატული კომპიუტერი
iPerf მონაცემთა

გენერირების პროგრამული
უზრუნველყოფით

პორტატული კომპიუტერი
iPerf მონაცემთა

გენერირების პროგრამული
უზრუნველყოფით

N1 N2

რადიოსადგურები დაპროგრამებულია 2 ცალი 40 მგჰც-იანი ზოლით მიღება-გადაცემის 75%/25% თანაფარდობით, რადიოსადგურის ანტენის
გამოსასვლელები მიდებულია ერთმანეთზე, რაც იძლევა დასაშვებ სიგნალის დონეს მიმღებზე. თითოეული რადიოსადგური შეერთებულია

პორტატულ კომპიუტერზე ქსელის კაბელით შეერთების სიჩქარით 1გგბტ/წმ-ში. N1 პორტატული კომპიუტერი აგენერირებს UDP მონაცემების 8 
პარალელურ ნაკადს თითოეულს სიჩქარით 100მგბტ/წმ-ში N2-ის მიმართულებით, ამავდროულად N2 აგენერირებს UDP მონაცემების 8 პარალელურ
ნაკადს თითოეულს სიჩქარით 100მგბტ/წმ-ში N1-ის მიმართულებით, რადიო სადგური და პორტატული კომპიუტერის ქსელის მონიტორინგის
საშუალებებით ხდება მიღებული პაკეტების სიჩქარის გაზომვა, იზომება მიღებული მონაცემების სიჩქარე კომპიუტერის ქსელის მონიტორინგის

განყოფილებაში, იგივე მონაცემები ისახება რადიოსადგურის მონაცემთა გატარების სტატისტიკაში.

UDP მონაცემები N2-ის
მიმართულებით

UDP მონაცემები N1-ის
მიმართულებით
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PTP550-ის გამოცდა ლაბორატორიულ პირობებში

გამოცდის შედეგებიN1

N2

მიღებული
ნაკადის სიჩქარე

N1
414მგბტ/წმ

მიღებული
ნაკადის სიჩქარე

N2
145მგბტ/წმ

რადიოსადგურის მონიტორინგიც იგივე შედეგებს გვიჩვენებს

ჩამოტვირთვა ~400 მგბტ/წმ, ხოლო ატვირთვა ~ 140 მგბტ/წმ

გამოცდისას ყურადღებას ვაქცევთ თითოეულ კომპიუტერში მიღებული ნაკადის

სიჩქარეს, რომელიც იგზავნება რადიოსადგურის რადიო ეთერის გავლით.
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PTP550-ის ტექნიკური მონაცემები

ტესტირება ჩატარდა 2 ცალი 40მგჰც-იანი არხით, სისტემის შესაძლებლობის მაქსიმუმი ამ რეჟიმში შეადგენს
650მგბტ/წმ-ს, ტესტის შედეგებით მიღებული სიჩქარე შეადგენს 559 მგბტ/წმ-ს, მაქსიმუმის მიღწევა

შეუძლებელია რადგან პროდუქტის Load Balancing მექანიზმები დახვეწის რეჟიმშია, შემდეგი პროგრამული
უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომი გახდება ერთ თვეში, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას მაქსიმალურად

გამოვიყენოთ რადიოსადგურის შესაძლებლობები!!!
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Cambium Networks - ჩვენი მომხმარებლები საქართველოში

საქართველოწერტილი-წერტილი
წვდომა

PTP600 & PTP700

მაღალი გამტარობისტაქტიკური

კავშირისუზრუნველყოფა
PTP/HCMP

PTP670

მაღალიგამტარობის კავშირის
უზრუნველყოფა კრიზისულ
სიტუაციებში

PTP100

ოპერატიული კავშირის არხების
უზრუნველყოფა

PTP820

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

კავშირის გადაზღვევა

PTP600

საზღვრის მონიტორინგი, 
რადარების კავშირის
უზრუნველყოფა

PTP820

სარადარო სისტემების
შეერთება

PTP600

საზღვრის მონიტორინგი, 
რადარების კავშირის
უზრუნველყოფა

PTP670, PTP450i, PTP100

ვიდეო მონიტორინგი, 
ოპერატიული კავშირის
უზრუნველყოფა

პროექტების საერთოღირებულება: > 2.5 მლნ₾
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Cambium Networks - ჩვენი მომხმარებლები აშშ-სა და ევროპაში

სხვა ქვეყნებიწერტილი-წერტილი
წვდომა

PTP700

ARCENT-ის სამუშაო არეალში
ტაქტიკური კავშირის
უზრუნველყოფა

PTP600 & PTP700

ტაქტიკური კავშირის
უზრუნველყოფა

PTP500, PTP600, PTP700

საბრძოლოკავშირებისდა
მებრძოლთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

PTP600

პოლონეთი საზღვრის
კონტროლირადარების
ინფომრაციის გატარებით

PTP670

სამეცნიერო კვლევის კავშირის
უზრუნველყოფა ჩრდილო-

ყინულოვან ოკეანეში

პროექტების საერთოღირებულება: > 48 მლნ $
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Cambium Networks - ჩვენი მომხმარებლები აშშ-სა და ევროპაში

წერტილი-მრავალწერტილი
წვდომა

წერტილი-წერტილი
წვდომა
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Cambium Networks - ჩვენი მომხმარებლები აშშ-სა და ევროპაში

მართვადი WiFi

წვდომა
წერტილი-მრავალწერტილი
წვდომა
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Cambium Networks - ჩვენი მომხმარებლები აშშ-სა და ევროპაში

მართვადი WiFi

წვდომა
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Cambium Networks - ღონისძიებების მხარდაჭერა

მართვადი WiFi

წვდომა

The Tour of Britain 2017

8 ლოკაცია - საფინიშო ხაზი

უსადენო წვდომა მედიისთვის
და სტუმრებისთვის

INFOGAMER REBOOT 2017

75 000 სტუმარი

18 000 მ^2 სივრცე

მაღალი მოთხოვნა ქსელის
საიმედობაზედა გამტარობაზე



კავშირი ყველგან და ყველასთვის


