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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 90 сторінок, 35 рисунки, 13 таблиць, 11

формул, 13 додатів, 33 літературних джерела.

    Об’єкт розробки – серверна комп’ютерна мережа школи майбутнього.

    Мета роботи – розробка серверної мережі для школи майбутнього.

    В першому розділі дипломного проекту (аналітична частина) були

розглянуті наступні питання: аналіз сучасних напрямків використання

комп’ютерних мереж в освітніх процесах, загальна характеристика, аналіз

організаційної структури типової «школи майбутнього», а також було

розглянуто попередній вибір проектних рішень.

    В другому розділі (функціональна структура об’єкту проектування)

було розглянуто аналіз інформаційних потреб, інформаційні потоки та

загальна функціональна структура об’єкту проектування.

    Третій розділ (постановка комплексу задач) включає в себе вхідні,

вихідні дані та загальну характеристику комплексу задач.

    У четвертому розділі (охорона праці) розглянуто загальні принципи

проектування мережі, розробку фізичної структури апаратного і програмного

забезпечення, їх вибір та обґрунтування. Також було обґрунтовано вибір і

склад апаратного і програмного забезпечення для тестування мережі.

СЕРВЕР, МЕРЕЖА, ШКОЛА, УЧНІ, КОМУТАТОР, ПАТЧ-ПАНЕЛЬ,

РОЗРАХУНКИ. 


