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                                                      РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 79 сторінок, 23 рисунки, 5 таблиць, 10

літературних джерел.

    Об’єкт розробки – мобільний додаток для захисту від шкідливого ПЗ на

базі технології Xamarin.

   Мета проекту – вирішення проблеми захисту пристроїв на базі

операційної системи Android від шкідливого ПЗ шляхом розробки додатку

для захисту від шкідливого ПЗ на базі технології Xamarin.

    У першому розділі проведено загальний аналіз проблем захисту від

шкідливих додатків, проаналізовано існуючі рішення цієї проблеми та

програмно-апаратні платформи, що використовуються для захисту

програмно апаратних комплексів.

    Другий розділ містить загальну функціональну структуру об’єкту

проектування, інформаційну модель предметної області та функціональну

структуру підсистеми мобільного додатку.

    Проектна частина містить інформацію про вибір середовища розробки

ПЗ; опис програмного забезпечення для мобільного додатку; проектування

необхідних функціональних та логічних модулів; розробку програмного

модуля дизайн-макету, екранних форм; тестування, підтримка та

супроводження мобільного додатку.

    У розділі охорони праці розглянуто нормативно-правову базу з

кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури, обгрунтування та

впровадження заходів і засобів поліпшення мікрокліматичних показників,

пожежну безпека офісних приміщень.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВИХ

ЗАСТОСНУКІВ, XAMARIN, MALWARE, VISUAL STUDIO .




