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Об’єкт комп’ютеризації – процес керування трафіком при перевантаженнях.

Об’єкт розробки – створення моделі симуляції трафіку.

Метою розробки є  створення імітаційної  моделі мережі Gigabit  керованої 

TCP/ІР протоколами.

У дипломному проекті розроблено імітаційну модель мережі Gigabit.

У першому розділі пояснювальної записки представлені результати аналізу 

об’єкта  проектування,  проаналізовано  структуру  системи  моніторингу, 

змодельована предметна область, проаналізовані подібні існуючі технології.

У  другому  розділі  відповідно  до  теми  дипломного  проекту  виконано 

постановку задачі. Постановлені цілі, наведено характеристику та опис комплексу 

вирішуваних задач. 

У  третьому  розділі  пояснювальної  записки  виконано  проектування  та 

розробку імітаційної моделі трафіку. 

Четвертий  розділ  пояснювальної  записки  присвячено  проектуванню  та 

розробці програмного модулю. 

У  п’ятому  розділі  відповідно  до  розробленого  програмного  модулю 

сформовано вимоги до технічного забезпечення.

Шостий розділ присвячений питанням з охорони праці.

Ключові  слова:    імітаційна модель мережі  Gigabit,   джиттер  затримки, 

функціонування  послуги Best Effor.




