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Об’єкт  розробки  –  драйвер  моніторингу  реєстру  для 

детектування загроз типу Malware.

Мета  роботи  –  розробка  драйверу  моніторингу  реєстру  для 

детектування загроз типу Malware  та користувацький інтерфейс що 

дозволяє зручно працювати з повідомленнями для користувача.

В  першому  розділі  дипломного  проекту  (аналітична  частина) 

представляє загальні поняття про фільтрування операцій у реєстрі та 

ключові поняття про види загроз

В другому розділі  (Функціональна структура об’єкту розробки) 

проводиться  аналіз  інформаційних  вимог  до  системи  моніторингу 

реєстру  ОС,  розглянуті  інформаційні  потоки  системи  моніторингу 

реєстру та функціональна структура системи драйверу.

В  третьому  розділі  (Проектна  частина)  розглянуто  середу 

розробки  та  її  переваги,  а  також  розроблено  архітектуру  для 

кожного модулю драйверу 

В четвертому розділі (Охорона праці) розглянуті такі поняття як 

міжнародна  організація  праці,  призначення  та  повноваження, 

порядок заохочення працівників за дотриманням вимог до охорони 

праці та шляхи попередження травматизму.

Ключові слова: аналіз архітектури malware загроз, типи malware 

загроз, детектування malware загроз,  рівні доступу інформаційних 

ресурсів мережі.


