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Анотація 
   українською:  

У дипломній роботі виконано дослідження технології VPN для задач об’єднання віддалених офісів 
банку.  

На основі проведеного аналізу досліджено та змоделювати передачу даних у VPN з метою вибору 
базового протоколу, а також  реалізовано проект  VPN-мережі для об’єднання віддалених офісів банку. 

З метою перевірки правильності прийнятих рішень і реалізованих налаштувань проведено 
моделювання роботи комп’ютерної мережі та її тестування. 

 
   англійською: 

In the thesis work the investigation of VPN technology aimed at bank distant offices joining.  
On the basis of the conducted analysis, the transmission of data in VPN was selected for the purpose of 

selecting the base protocol, and also a VPN-network project was implemented to unite the remote offices of the 
bank. 

In order to verify the correctness of the decisions taken and the implemented settings, simulation of the 
computer network and its testing was carried out. 
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