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РЕФЕРАТ

     Дипломний проект містить: 85 сторінок, 21 рисунок, 8 таблиць, 24

літературних джерела.

    Мета проекту – проектування бездротової комп’ютерної мережі з

автоматизацією захисту від мережевих атак для розширення можливостей

компанії та забезпечення надійного захисту мережі.

     Об’єкт розробки – бездротова комп’ютерна мережа з автоматизацією

захисту від мережевих атак аутсорсингової компанії «Star».

    В першому розділі проведено аналіз сучасних бездротових технологій, їхні

переваги та недоліки, розглянуті існуючі методи та інструменти для забезпечення

безпеки в комп’ютерних мережах.

    В другому та третьому розділах розглянуто функціональну структуру

об’єкта проектування та здійснено постановку комплексу задач.

    У четвертому розділі спроектовано бездротову комп’ютерну мережу з

автоматизацією захисту від мережевих атак, здійснено вибір і налаштування

необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також реалізовано

підсистему захисту мережі, а саме: фільтрація трафіку, міжмережевий екран,

антивірусне програмне забезпечення, систему ААА (Аутентифікації, Авторизації,

та Аудиту).

    В п’ятому розділі розглянуті питання з охорони праці.

КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА, АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАХИСТУ,

МІЖМЕРЕЖЕВИЙ ЕКРАН, МАРШРУТИЗАТОР, ОС, ТОЧКА ДОСТУПУ 


