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ბათუმის ცენტრალური პარკის WIFI ქსელი 
 

პროექტის მიზანი: 

პროექტის მიზანია ქალაქ ბათუმის ცენტრალური პარკის ვიზიტორებისათვის 

დამატებითი მომსახურების შეთავაზება - უფასო Wi-Fi ინტერნეტ კავშირის 

უზრუნველყოფა პარკის ტერიტორიაზე.  

 Wi-Fi ინტერნეტ კავშირის სერვისი ხელს შეუწყობს ტურისტებისა და 

დამსვენებლების მოზიდვას, ასევე ე.წ HotSpot ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებელი 

იქნება პარკში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ღირსშესანიშნაობების, 

ღონისძიებების, კაფეებისა თუ რესტორნებისთვის დამატებითი მომხმარებლების 

მოზიდვის შესაძლებლობა. 

           

       

მოცემული პროექტის ფარგლებში 

გამოყენებულ იქნება AdWave მარკეტინგული 

პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 

წარმოდგენს ე.წ Hotspot ტექნოლოგიას და 

იძლევა საშუალებას განახორციელო 

მიზანმიმართული მარკეტინგული 

კამპანიები Wi-Fi უსადენო კავშირის 

სისტემების გამოყენებით. 

პლატფორმა AdWave წარმოადგენს 

ეფექტურ WIFI მარკეტინგის ინსტრუმენტს, 

რომელიც გთავაზობთ თქვენს 

მომხმარებელთან ურთიერთობის 

დამყარების და უკუკავშირის მიღების ახალ 

გზას 

 

 

ამოცანის განხორციელება: 

 

 ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე უნდა განისაზღვროს Wi-Fi სიგნალით 

დასაფარი ზონები და შესაბამისი Wi-Fi დაშვების წერტილების განლაგებები. 
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 Wi-Fi დაშვების წერტილების დამაგრება მოხდება, პარკში ბილიკების 

გასწვრივ არსებულ განათების ბოძებზე. გამონაკლის შემთხვევბში საჭირო 

იქნება დამატებითი ბოძის დადგმა. 

 პროექტში გამოყენებულია როგორც 360°, ასევე 120° გრადუსიანი გაშლის 

მქონე Wi-Fi წვდომის წერტილები. 

 უნდა განისაზღვროს ინტერნეტ კავშირის სახე, თუ რა მეთოდით და როგორ 

შეძლებენ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები ინტერნეტ კავშირის 

უზრუნველყოფას. 

 უნდა დამონტაჟდეს გარე გამოყენების საკომუნიკაციო კარადები რათა 

მოეწყოს ინტერნეტ ქსელის კომუტაციისა და მარშრუტიზაციისთვის საჭირო 

აპარატურის განსათავსებელი გარემო. 

 

ბათუმის ცენტრალური პარკი: 

https://www.google.com/maps/search/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1
%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E
1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%
E1%83%99%E1%83%98/@41.6480685,41.6267533,368m/data=!3m1!1e3  

 

 

https://www.google.com/maps/search/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98/@41.6480685,41.6267533,368m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98/@41.6480685,41.6267533,368m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98/@41.6480685,41.6267533,368m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98/@41.6480685,41.6267533,368m/data=!3m1!1e3
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Wi-Fi დაშვების წერტილების განლაგება 

 

 

 

პირველ ეტაპზე საპილოტე პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს პარკის 

ნაწილობრივი დაფარვა. ზემოთ მოცემულ სურათზე აღნიშნული Wi-Fi  დაშვების 

წერტილები უზრუნველყოფენ დაფარვას პარკის შესასვლელში და უნივერსიტეტის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

 

 

პროექტის განხორციელებისათვის გამოყენებული ქსელური აპარატურა: 

კომპანია Ruckus Wireless(https://www.ruckuswireless.com ) გარე გამოყენების 

Wi-Fi დაშვების წერტილები:    

1) 5 ცალი T310 მოდელის WiFi დაშვების 

წერტილი(https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t310/ds-ruckus-

t310.html) 

2) Wi-Fi დაშვების წერტილების ღრუბლოვანი მართვის სისტემა შესაბამისი 

ლიცენზიებით( https://www.ruckuswireless.com/products/system-

management-control/cloud-wifi ) 

მარშრუტიზაციისა და კომუტაცისათვის გამოყენებულ იქნება კომპანია Cisco-

ს ინდუსტრიული მარშრუტიზატორები და კომუტატორები. 

https://www.ruckuswireless.com/
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t310/ds-ruckus-t310.html
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t310/ds-ruckus-t310.html
https://www.ruckuswireless.com/products/system-management-control/cloud-wifi
https://www.ruckuswireless.com/products/system-management-control/cloud-wifi
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1) 1 ცალი Cisco IR1101 მოდელის 

მარშრუტიზატორი( https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/

1101-industrial-integrated-services-router/datasheet-c78-741709.html ) 

2) 1 ცალი კომუტატორი Cisco Catalyst IE3200 

(https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-ie3200-rugged-

series/index.html)  

 

 
 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1101-industrial-integrated-services-router/datasheet-c78-741709.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1101-industrial-integrated-services-router/datasheet-c78-741709.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-ie3200-rugged-series/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-ie3200-rugged-series/index.html

