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                                                         РЕФЕРАТ

      Дипломний проект містить: 130 сторінок, 33 рисунки, 34 таблиці, 14

літературних джерел, 3 додатки.

    Об’єкт розробки – корпоративна комп’ютерна мережа компанії «Про Лайн»

на основі MPLS VPN через тунелі TE з аутентифікацією по сертифікату.

     Мета роботи – розробка корпоративної КМ компанії «Про Лайн» на основі

MPLS VPN через тунелі TE з аутентифікацією по сертифікату для реалізації

безпечних підключень до віддалених офісів і захищеної передачі даних.

     В першому розділі проведено аналіз мережевих стандартів, технологій,

топологій і обладнання, що використовуються при проектуванні комп’ютерних

мереж, технології MPLS VPN і TE тунелювання з аутентифікацією по

сертифікату, а також розглянуто загальну характеристику компанії «Про Лайн» у

складі ПІІ «Тойота-Україна».

     Другий розділ містить загальну функціональну схему проектованої

корпоративної комп’ютерної мережі компанії «Про Лайн» у складі ПІІ 

«ТойотаУкраїна» та опис інформаційних потоків всередині досліджуваного 

підприємства.

     У третьому розділі виконано постановку задачі, описано вимоги щодо

проектованої корпоративної комп’ютерної мережі.

      У четвертому розділі виконано вибір базової мережевої технології,

протоколів, технологій зв’язку, визначено перелік мережевого обладнання,

спроектовано логічну та фізичну топології корпоративної мережі компанії «Про

Лайн» для підключення до віддалених офісів ПІІ «Тойота-Україна» з

використанням MPLS VPN. Описано налаштування TE тунелювання на основі

MPLS VPN з аутентифікацією по сертифікату для захищеної передачі даних.

     У п’ятому розділі розглянуто питання охорони праці, а саме методи

боротьби зі шкідливими речовинами, що потрапляють у повітря робочої зони

користувачів комп’ютерного обладнання, дію електричного струму на організм

людини, вимоги праці та відпочинку при роботі з ПК.
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