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1. АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

ГЛАІС распрацавана для ставарэння «адзінай кропкі доступу» да ўсёй інжэнерна-
тэхнічнай інфраструктуры аб’екта. Яна дазваляе кантраляваць любую інтэграваную 

сістэму, альбо прыладу ў межах сістэмы, з лакальных і выдаленых працоўных 

месцаў, незалежна ад памераў аб’екта — ад аднаго будынка да пастаноў гарадскога 

альбо рэгіянальнага маштабу.  

Сапраўдныя тэхнічныя ўмовы распаўсюджваюцца на Сістэму ГЛАІС, прызначаную 

для рэалізацыі сервісу on-line узаемадзеяння карыстальнікаў з кампанентамі 
клінцкіх аб’ектаў. 

Асяроддзем узаемадзеяння карыстальнікаў з’яўляецца графічны інтэрфейс сайта 

ГЛАІС (далей – графічны інтэрфейс), які прызначаны для аўтамізацыі давання 

паслуг па маніторынгу і кіраванню кліенцкімі аб’ектамі. 
Пры дапамозе графічнага інтэрфейсу ажыццяўляецца: 

• Поўная сітуацыйная карціна аператыўнай абстаноўкі на аб’ектах 
маніторынга ў рамках загадзя наладжаных паўнамоцтваў; 

• Якасная візуалізацыя розных тыпаў дадзеных якія паступаюць ад усіх 
інтэграваных сістэм: відыа- і аўдыё-дадзеныя, падзеі, каманды, зменныя; 

• Кіраванне прыладамі, сістэмамі кліенцкіх аб’ектаў; 
• Візуалізацыя ўзаемадзеяння ўсіх элементаў інтэграваных сістэм; 

• Стварэнне аналітычных справаздач. 

1.1. АБСЯГ УЖЫВАННЯ 
 

         
                        

1.2.  УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ 

ГЛАІС функцыянуе ў рэжыме 24/7/365 (24 гадзіны ў суткі, сем дзён у тыдзень і 
круглы год). 

1.3.  АГУЛЬНАЕ АПІСАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАГА АБМЕНУ 

Абмен дадзенымі паміж кампанентамі ГЛАІС (хмарны сервіс, кантролеры 

перадачы дадзеных, канчатковыя прылады) ажыццяўляецца з выкарыстаннем сеткі 
Інтэрнэт. Пры ажыццяўленні інфармацыйнага абмену асноўнымі сеткавымі 
тэлекамунікацыйнымі пратаколамі з’яўляюцца пратаколы тыпу TCP/IP.  
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У ГЛАІС можа быць дададзеная падтрымка любых дадатковых пратаколаў 

абмену дадзенымі, якія дазваляюць падключыць спецыялізаваныя сістэмы розных 

тыпаў і розных вытворцаў. 

1.4. АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА АРГАНІЗАЦЫІ ПАДКЛЮЧЭННЯ 

У адпаведнасці з нарматыўна-прававымі актамі ў сферы аховы інфармацыі ў ГЛАІС 

прыняты меры па ахове інфармацыі: 
1. Захаванне і апрацоўка інфармацыі, якая змяшчаецца ў ГЛАІС, а таксама 

абмен інфармацыі ажыццяўляюцца пасля прыняцця мер па ахове названай 

інфармацыі ад пашкоджання альбо страты, прадугледжаных нарматыўна-прававымі 

актамі ў галіне аховы інфармацыі. 

2. Адміністратары адпаведных узроўняў (адміністратар уладальніка, 

адмімістратар кліента, адміністратар кліенцкага аб’екта) прызначаюць асоб, 

адказных за ўнясенне звестак у ГЛАІС. 

3. У адпаведнасці з Заканадаўствам, названыя асобы (згодна з п. 2) нясуць 

адказнасць за паўнату, дакладнасць і актуальнасць звестак, унесеных імі ў ГЛАІС.  

2. ТЭХНІЧНЫЯ ПАТРАБАВАННІ 

2.1 ПАТРАБАВАННІ ДА АРГАНІЗАЦЫІ ПАДКЛЮЧЭННЯ 

Арганізацыя падключэння да ГЛАІС ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 

патрабаваннямі: 
• Умовы дагавору на падключэнне; 

• Дадзеных тэхнічных умоў. 

2.1.1 ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАТАКОЛАЎ АБМЕНУ ДАДЗЕНЫМІ 

На ўзроўне кліенцкага аб’екта, для перадачы дадзеных паміж канчатковымі 
прыладамі і кантролерамі перадачы дадзеных (КПД) выкарыстоўваюцца пратаколы 

сувязі кліенцкіх тэхнічных сістэм, пратаколы абмену дадзенымі, якія дазваляюць 

падключыць спецыялізаваныя сістэмы розных тыпаў і розных вытворцаў. 

Узаемадзеянне паміж кліенцкім аб’ектам, асобнымі тэхнічнымі сістэмамі (з аднаго 

боку), і ГЛАІС (з другога боку) ажыццяўляецца з выкатыстаннем стэка пратаколаў 

тыпу TCP/IP па лініям сувязі сеткі Інтэрнэт. Пры гэтым ГЛАІС прымае інфармацыю, 
якая перадаецца ад канчатковых прылад у фармаце работы кантролераў перадачы 

дадзеных (КПД).  
 
 
Дэкадаванне і нармалізацыя параметраў адбываецца на ўзроўне ГЛАІС і не 

ўплывае на работу тэхнічных сістэм.  
Схема падключэння да ГЛАІС: 

• Пры падключэнні да ГЛАІС патрабуецца наяўнасць статычных IP-адрасоў 

сеткі ў кожнага з прылад перадачы дадзеных (КД-кропак доступу). 

• У выніку апытання КД, дадзеныя перадаюцца на IP-адрас хмарнага сервісу, 

дзе яны падвяргаюцца далейшай апрацоўцы.  
Па пытаннях работы ГЛАІС – можна звязацца з групай тэхнічнай падтрымкі 

(support@glois.info). 
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2.1.2 ПАТРАБАВАННІ ДА ЛІНІЙ СУВЯЗІ 

Забеспячэнне падключэння да сеткі Інтэрнэт (аплата) ускладаецца на 

карыстальнікаў ГЛАІС. 
Для ГЛАІС могуць выкарыстоўвацца: Ethernet, Wi-Fi, GPRS. 

2.2 ПАТРАБАВАННІ ДА РЭАЛІЗАЦЫІ АХАВАНАГА УЗАЕМАДЗЕЯННЯ 

Пры пабудове сістэмы інфармацыйнай бяспекі ГЛАІС улічваецца поўны пералік 

магчымых пагроз і шляхоў, з выкарыстаннем якіх можа быць  парушаная работа 

ГЛАІС. Асноўныя пагрозы: несанкцыяніраваны доступ, дзеянні шкоднаснага 
праграмнага забеспячэння і інш. 

У мэтах аховы інфармацыйных рэсурсаў ГЛАІС забяспечваюцца і пастаянна 

падтрымліваюцца наступныя мерапрыемствы: 

• канфідэнцыяльнасць інфармацыі, якая захоўваецца і апрацоўваецца; 

• цэласнасць (дакладнасць) інфармацыі, якая захоўваецца і апрацоўваецца. 

Праграмныя сродкі інфармацыйнай бяспекі ГЛАІС забяспечваюць: 

• ахову ад несанкцыянаванага доступу; 

• канфідэнцыяльнасць дадзеных;  
• выключэнне ўздзеяння шкоднаснага праграмнага забеспячэння 

(«камп’ютарных вірусаў», рэзідэнтаў, адладчыкаў и г.д.); 

• ахову ад дзеянняў несумленнага альбо недастаткова кваліфікаванага 

персанала.  
Ажыццяўленне функцыяніравання праграмна-тэхнічных мер інфармацыйнай 

бяспекі выконваецца пры забеспячэнні тэхнічных (фізічных) і арганізацыйных мер 

аховы. 

Тэхнічныя меры ўключаюць у сябе: 

• выкарыстанне механізмаў аховы актываў ад несанкцыянаванага доступу 

(далей - НСД); 

• выкарыстанне штатных функцый аховы інфармацыі і размежавання 

доступу АС, СКБД і абсталявання; 

• выкарыстанне дадатковых сродкаў кантроля цэласнасці дадзеных. 

 

Арганізацыйныя меры ўключаюць у сябе: 

• выкананне інструкцый арганізацыі па забеспячэнню бяспекі інфармацыі; 

• выкананне інструкцый па эксплуатацыі сродкаў падсістэмы інфармацыйнай 

бяспекі (далей - ПІБ); 

• мерапрыемствы па ахове абсталявання і ПЗ ад несанкцыянаванага доступу. 

 

Праграмныя сродкі аховы ГЛАІС ад несанкцыянаванага доступу забяспечваюць 

выкананне функцый: 

• ахова каналаў перадачы дадзеных; 

• аўтэнтыфікацыя карыстальнікаў пры ўваходзе ў сістэму; 

• аўтэнтыфікацыя і аўтарызацыя карыстальнікаў пры арганізацыі 
інфармацыйнага абмену з праграмна-тэхнічным комплексам ГЛАІС;  

• аўтэнтыфікацыя і аўтарызацыя карыстальнікаў пры рабоце з кампанентамі 
сістэмы; 

• кантроль правоў доступу; 

• кіраванне доступам на ўсіх этапах функцыянавання сістэмы, у адпаведнасці 
з палітыкамі доступу для ўсіх катэгорый абслугоўваючага персанала і 
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карыстальнікаў; 

• ахову ГЛАІС ад несанкцыянаванай змены і доступу (ключэй, параметраў 

алгарытмаў, налад правоў размежавання доступу, даведнікаў, канфігурацыйных 

файлаў і інш.) праграмна-тэхнічнымі, арганізацыйнымі метадамі; 

• кантроль звароту да рэсурсаў сістэмы; 

• рэгістрацыя спроб несанкцыянаванага доступу да рэсурсаў; 

• вядзенне журналаў работы кампанентаў сістэмы. 

 
Патрабаванні па бяспецы могуць быць удакладнены на этапе праектавання і 

падключэння да сістэмы (па пагаджэнню бакоў).  

У ГЛАІС распрацаваны рэгламент архівавання і рэзерваванага капіявання 

штатнымі сродкамі сістэмы, вызначана месца захаванне копій. 

Для забеспячэння прыватнасці перадаванай інфармацыі ў рэжыме доступу 

магчыма выкарыстанне дадатковых працэдур шыфравання, а для забеспячэння 

юрыдычнай значнасці, кантроля цэласнасці і сапраўднасці інфармацыі – 

электроннага лічбавага подпісу (ЭЛП). Магчымасць выкарыстання шыфравання і 
электроннага подпісу патрабуе ўдакладнення ў службы падтрымкі ГЛАІС. 

Арганізацыйныя (адміністратыўныя) меры патрабуюць строгага прытрымлівання 

правіл абыходжання са службовай інфармацыяй. 

Функцыянаванне кліенцкай часткі павінна ажыццяўляцца ўва ўмовах строга 

рэгламентаванага і кантраляванага доступу. 
Канкрэтныя сродкі аховы праграмных кампанентаў і ключавой інфармацыі ад НСД 

вызначаюцца на стадыі падключэння кліента да ГЛАІС. 

2.3 ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАГРАМНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 

Карыстальнікі ГЛАІС павінны выкарыстоўваць актуальныя версіі інтэрнэт-

браўзэраў. 
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