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Назва: VPN сервіс для анонімного та захищенного контакту з зовнішніми 

ресурсами. 

 
Керівник (Product owner): Груздо Ірина Володимирівна 

 

Проблеми, які вирішує програмний продукт: 
1. Відсутність доступу до ресурсів через географічне розташування. 

2. Відстежування користувачів за IP-адресами. 

3. Наявність великої кількості таргетованої реклами. 

4. Загроза розповсюджених інтернет-атак (наприклад, CSRF-атака, XSS-

атака, фішинг). 

 
Анотація (мета, основні функції, складові): 

Метою розробки програмного продукту є створення iOS додатку, що 

надає доступ до VPN-сервісу. Функціоналом якого є надання анонімного 

з’єднання з інтернет ресурсами, фільтрування реклами та сайтів, які є 

потенційно-небезпечними. 

Особливостями застосунку є: 

1. Анонімне та захищене користування мережою Інтернет. 

2. Видалення реклами за допомогою фільтрації DNS імен. 

3. Статистичний аналіз ресурсів, які відвідує користувач. 

4. Інформування про звертання до потенційно шкідливих або 
небезпечних ресурсів. 

 
 
Початкові дані: визначаються виконавцями із узгодженням із керівником 

відповідно до документа SRS (Software Requirements Specification). 
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Джерела: Open source та такі, що не суперечать законодавству України. 
 

Склад команди: 3 особи, кожна з осіб вирішує одну задачу в 
рамках: 

1. Розробник мобільного додатку для платформи iOS; 

2. Розробник серверної частини; 

3. DevOps. 
 
 
Технології: Swift (iOS), Go (backend), Azure, AWS, GitLab CI/CD, Docker, 

Cosmos DB. Деякі технології під час розробки, на розсуд команди можуть 

бути змінені, за погодженням з керівником. 

 
Критерії (метрики) успішності: Виконання всіх вимог SRS. Контроль 
за виконанням завдань здійснюється на кожному етапі робіт, відповідно до 
затвердженого календарного плану. 

 

Графік виконання: за графіком навчального процесу 2022\2023 

навчального року та за узгодженням з виконавцями. 

 
Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу 

може бути використаний закладом вищої освіти за призначенням 

безоплатно і без обмежень у часі. 
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