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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 80 сторінки, 6 рисунків, 24 таблиці, 11
літературних джерел.
    Об'єкт розробки – кабельна мережа для типового системного
інтегратору.
    Мета розробки – створення гібридної комп’ютерної мережі для фірми,
яка займається розробкою системних інтегрованих систем управління
бізнесом та забезпечення високошвидкісного доступу до мережі Internet.
    В першому розділі здійснено аналіз об’єкту проектування, розглянуто
існуючі технології проектування комп’ютерних мереж, розглянуто методи
захисту мережі, зроблено аналіз організаційної структури.
    В другому розглянуто функціональну структуру об’єкта проектування
та проаналізовано інформаційні потреби.
    До третього розділу входить постановка комплексу задач, призначення
проектованої системи, початкові дані щодо проектованої системи та вимоги
щодо проектованої мережі.
     В четвертому розділі спроектовано комп’ютерну мережу, проведений
вибір мережевої технології, протоколів та необхідного для об’єкту
проектування обладнання. Проведено розрахунки навантаження
комп’ютерної мережі та кабельної системи.
   У п’ятому розділі розглянуто питання охорони праці, вимоги до
мікроклімату, стану та іонного складу повітря на робочих місцях та загальні
вимоги правил безпеки з електрообладнанням.
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