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РЕФЕРАТ

      Дипломний проект містить: 98 сторінок, 24 рисунки, 25 таблиць, 4

формули, 15 літературних джерел.

     Об’єкт розробки: компьютерна мережа ЗШ №23 м. Кременчука.

     Мета розробки: підвищити рівень надійності, безпеки та якості передачі

даних в локальній мережі школи, збільшити кількість робочих місць

користувачів мережі.

    У першій частині дипломного проекту сформована загальна

характеристика Кременчуцької ЗОШ №23, виконано аналіз структури

локальної КМ, з урахуванням організаційної структури школи, розглянуті

існуючі апаратні та програмні засоби, що використовуються на об’єкті

комп’ютеризації.

     У другому розділі розглянуті інформаційні потреби ЗШ №23,

побудовано модель взаємозвязку інформаційних потоків в КМ, на основі чого

створено функціональну структуру об’єкту розробки.

    У третій частині дипломного проекту розглянуті такі питання як

призначення КМ, вхідні дані та вимоги щодо проектованої системи.

     Четвертий розділ повністю висвітлює етап проектування КМ, що

пов’язаний з вибором базової мережевої технології, розрахунком і

плануванням середнього трафіку та коефіцієнта використання мережі, обрано

місця розташування обладнання, спроектовано логічну структуру системи та

фізичну топологію системи.

    П’ятий розділ висвітлює питання охорони праці щодо вимог до

приміщень та робочих місць з ПК в освітніх закладах.

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА, СЕГМЕНТ, СЕРВЕР, КЛІЄНТ, КАБЕЛЬ,

ПРОТОКОЛ, БАЗА ДАНИХ, ПЕРЕДАЧА ДАНИХ,ТЕХНОЛОГІЯ   МЕРЕЖІ, 

АКТИВНЕ МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ, ТРАФІК.  


