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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 95 сторінок, 27 рисунків, 20 таблиць, 4 формул,

26 літературних джерел.

    Об'єкт розробки – комп’ютерна мережа типового діагностичного центру на

основі стандарту 802.3av 10GBASE-PR

    Мета розробки – розробка комп’ютерна мережі для ДЦ «Інтер-Мед» на

основі стандарту 802.3av 10GBASE-PR для підвищення ефективності та швидкодії

роботи лікарів, та обслуговування пацієнтів.

    В аналітичній частині представлені результати аналізу сучасних технологій

передачі даних, проведено аналіз діагностичного центу, його структуру та три

будівлі, описано особливості технології 802.3av 10GBASE-PR, а також вимоги до

проектування комп’ютерної мережі.

    В другій частині представлена функціональна структура об’єкта розробки,

проаналізовано інформаційні потреби та інформаційні потоки в діагностичному

центрі, а також представлена функціональна структура об’єкта розробки.

    В проектній частині представлені детальні технічні характеристики обраної

технології, вибрано базову модель QoS, спроектовано логічну структуру

комп’ютерної мережі, обчислено завантаженість мережі та визначено коефіцієнт

використання мережі, визначено місця розташування обладнання. Крім того

представлено результат спроектованої мережі, та описано рекомендації щодо

розгортання даної мережі та інструкції для адміністратора та користувачів.

    В розділі охорони праці представлені вимоги до мікроклімату, заходи щодо

нормалізації мікрокліматичних показників в офісних приміщень, та розглянуто

інструкції що до пожежній безпеки в офісах приміщеннях.

10GEPON, PON, 802.3AV, 802.3AN, ONU, OLT, ДЦ, ВІДДІЛЕНЯ,

КОМУТАТОР, «ІНТЕР-МЕД»


