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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 84 сторінки, 13 малюнків, 17 таблиць, 3

формули, 21 літературних джерел.

    Об’єкт розробки – комп’ютерна мережа рекламної агенції ТОВ «Бізнеспарк».

    Мета роботи – розробка комп’ютерної мережі рекламної агенції з

можливістю підключення віддалених філій.

    В першому розділі дипломного проекту були розглянуті наступні

питання: було проведено аналіз напрямків використання комп’ютерних

мереж, обґрунтувано необхідность створення мережі ТОВ рекламна агенція

„Бізнес-парк”, досліджено технічні характеристики об’єкту проектування,

проведено аналіз методів та засобів організації локальних мереж. Зроблено

попередній вибір проектних рішень

    В другому розділі було розроблено функціональну структуру

підприємства та розраховано потоки даних підприємства.

    В третьому розділі виконано постановку комплексу задач, описано

вимоги щодо проектованої бездротової локальної мережі.

    В четвертому розділі проведено вибір мережевої технології та топології

та розрахунок і планування середнього трафіку та коефіцієнта використання

мережі. Зроблено вибір периферійного обладнення, серверного обладнання,

мережевої ОС. Описано комплекс заходів щодо захисту інформації.

     У п’ятому розділі розглянуто законодавчі основи охорони праці і

цивільного захисту, проведено аналіз потенційних шкідливих і небезпечних

чинників при розробці комп’ютерної мережі рекламної агенції.

КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА, МЕРЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ,

РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ, VPN, SSTP 


