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                                                       РЕФЕРАТ

 Дипломний проект містить: 90 сторінок, 29 рисунків, 3 таблиці, 9
формул, 12 літературних джерел.
  Мета проекту – вирішення проблем захисту інформації в 
комп’ютернихмережах шляхом розроблення 
програмно-апаратного комплексу для вивчення
та моделювання атак зловмисників на веб-сервери.
 Об’єкт проекту – програмно-апаратний комплекс для вивчення і
моделювання атак на веб-сервери.
 В першому розділі дипломного проекту (аналітична частина) виконано аналіз 
загальної проблеми захищеності комп’ютерних мереж, огляд протоколів обміну 
інформацією, розглянуті типи та види атак на комп’ютерні
мережі та засоби захисту від них.
 В другому розділі (проектна частина) розроблено функціональну
структуру програмно-апаратного комплекса, структурну схему мережі, опис
елементів інформаційного забезпечення, вибір елементів програмного
забезпечення та технічного забезпечення, виконано моделювання атаки на
мережу та фіксація результатів.
 У третьому розділі (охорона праці) розглянуто ергономічні вимоги для
робочого місця оператора ПК, здійснено аналіз заходів і засобів поліпшення
виробничого освітлення офісного приміщення, розглянуті заходи та засоби
підвищення електробезпеки комп’ютерного та офісного обладнання.
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