
                                                                                                                                   Форма № Н9.02у

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

кафедра комп’ютерних та інформаційних систем

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту бакалавра

на тему « Комп’ютерна мережа третьої міської лікарні з інтегрованим

відеонаглядом »

                                                                  Виконав: студент 4 курсу, групи КІ-16-2с 

                                                                                                       напряму підготовки

                                                                                     123  «Комп’ютерна інженерія»

                                                                                                                      Зайцев В. В. 

                                                                                               Керівник    Луговой А. В.

                                                                                                Рецензент     Оксанич І. Г. 

           Кременчук 2019



                                                                 ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………….………........6

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………….8

1.1 Аналіз сучасних напрямків використання комп’ютерних мереж…………8

1.2 Аналіз об’єкту проектування………………………………………….…….9

1.2.1 Загальна характеристика 3-ї міської лікарні…………….……………….10

1.2.2 Аналіз структури об’єкту проектування………………..…………..……11

1.2.3 Аналіз організаційної структури 3-ї лікарні міста Кременчук...…….....16

1.3 Сучасні технології передач даних…………………………………….…....17

1.4 Огляд та особливості використання систем відеонагляду……………......19

1.5 Попередній вибір проектних рішень…………………………………....…24

2 ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ОБ’ЄКТУ РОЗРОБКИ ………..………25

2.1 Аналіз інформаційних потреб 3-ї міської лікарні………………………...25

2.2 Інформаційні потоки у комп’ютерній мережі міської лікарні…….…......28

2.3 Загальна функціональна структура лікарні………………………………..30

3 ПОСТАНОВКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ…………………………………..…35

3.1 Призначення проектованої комп’ютерної мережі………….................…35

3.2 Початкові данні щодо проектованої комп’ютерної мережі…………….35

3.3 Вимогои щодо пропускної здатності мережі…………………………….36

3.3.1 Вимоги щодо функціональних можливостей проектованої мережі…....36

3.3.2 Вимоги щодо надійності проектованої мережі………………………....37

3.3.3 Вимоги щодо пропускної здатності мережі………………………...….38

3.3.4 Вимоги до масштабування проектованої мережі………………..…….38

3.3.5 Вимоги щодо безпеки та захисту інформації……………..…………...38

4 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА……….………………………………………………39

4.1 Вибір базової мережевої технології, протоколів, стандартів, технологій

зв’язку…………………………………………………………………….………39

4.2 Особливості функціонування комп’ютерної мережі з інтегрованим

відеонаглядом……………………………………………………………………40



4.3 Вибір пріоритетної моделі QoS………………………………………......41

4.4 Розрахунок завантаження проектованої мережі………………………....41

4.5 Вибір місць розташування обладнання………………………………..….43

4.6 Проектування логічної структури мережі………………………………..46

4.7 Визначення переліку необхідного обладнання……………………….….46

4.7.1 Вибір серверного обладнання…………………………………………...46

4.7.4 Вибір джерела безперервного живлення………………………….……49

4.8 Проектування фізичної топології мережі…………………………………49

4.9 Розрахунок кабельної мережі………………………………………………51

4.9.1 Технологія монтажу кабельної мережі…………………………………51

4.9.2 Схема побудови……………………………………………….………..…51

4.9.3 Організація робочого місця………………………………….…………. 54

4.10 Вибір програмного забезпечення у проектованій мережі…….….……54

4.10.1 Вибір мережевої ОС……………………………………………………..54

4.10.2 Вибір клієнтських ОС…………………………………………………...55

4.11 Стратегія адміністрування й керування..………………………………..55

4.11.1 Загальні положення захисту інформації в мережі…………………….55

4.11.2 Рівні доступу інформаційних ресурсів мережі………………….……56

4.12 Установка системи відеонагляду…………………………………………56

4.12.1 Рекомендації щодо розгортання мережі……………………………….58

4.13 Інструкція адміністратора та користувача……………………………...59

5. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………...….60

5.1 Аналіз та обґрунтування заходів і засобів поліпшення мікроклімату в

робочій зоні лікарняних приміщень………………………………………..….60

5.2 Аналіз та обґрунтування заходів і засобів зменшення електромагнітного

випромінювання при роботі комп’ютеризованої медичної техніки………..67

5.3 Державний нагляд та відомчий контроль з питань пожежної безпеки

лікарень…………………………………………………………………………...70



ВИСНОВКИ……...…………………………………………………………..…..74

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………...…..…75 



                                                                 РЕФЕРАТ

     Дипломний проект містить: 76 сторінок, 23 рисунка, 6 таблиць, 28

літературних джерел.

   Мета проекту – проектування мережі з відеонаглядом для розширення

можливостей лікарні та забезпечення надійного використання мережі.

   Об’єкт розробки – комп’ютерна мережа з відеонаглядом

Кременчуцької третьої міської лікарні.

    В першому розділі проведено аналіз третьої міської лікарні. Також

було розглянуто переваги та недоліки сучасних дротових технологій, вибрана

та обґрунтована дротова технологія. Крім того було проведено аналіз

проектування.

    В другому та третьому розділах розглянуто функціональну структуру

об’єкта проектування, описано вимоги щодо проектованої локальної мережі

та здійснено постановку комплексу задач.

    У четвертому розділі спроектовано логічну структуру локальної мережі

лікарні, визначено перелік необхідного клієнтського, серверного та

мережевого обладнання, проведено розрахунок завантаження мережі,

описано рекомендації щодо розгортання проектованої мережі, описано

інструкції адміністратора та користувача мережі.

    В п’ятому розділі розглянуті питання з охорони праці.

КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА, ЛІКАРНЯ, ВІДМОВОСТІЙКІСТЬ,

МАРШРУТИЗАТОР, ОС, КАБЕЛЬ, ВІДЕОНАГЛЯД 

                                                      


