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                                                               РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 87 сторінок, 37 рисунки, 6 таблиць, 8 формул, 11 

додатків, 46 літературних джерел.

   Об’єкт розробки – серверна комп’ютерна мережа готельного комплексу

«Бомонд».

    Мета роботи – розробка серверної мережі для готельного комплексу.

    В аналітичній частині було розглянуто аналіз сучасних напрямків

використання комп’ютерних мереж у готельному бізнесі. Проведені аналізи

об’єкту проектування, структури і організаційної структури готельного

комплексу «Бомонд».

    В розділі функціональної структури об’єкту проектування було

розглянуто аналіз інформаційних потреб готелю, визначено інформаційні

потоки у серверній мережі і загальну функціональну структуру об’єкту

проектування.

    Розділ постановки комплесу задач містить в собі призначення

проектованої мережі, початкові дані, вимоги: щодо проектованої мережі,

функціональних можливостей, масштабуваня, безпеки та захисту і

експлуатації технічного обслуговування та ремонту проектованої мережі.

    Проектна частина містить в собі принципи проектування локальної

мережі, фізичну струкутуру розробки апаратного і програмного

забезпечення. Також цей розділ містить схеми підключень та розробку

конструктивної частини локальної мережі готелю.

    Розділ охорона праці містить організацію безпечного процесу,

інформацію про стажування та допуск працівників в IT сфері до роботи у

виробничому приміщенні.

СЕРВЕРНА МЕРЕЖА, МЕРЕЖА INTERNET, ГОТЕЛЬНІ

КОМПЛЕКСИ, ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ, МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ 


