
                                                         

 

 

info@grancom.by 

 

+375296509337 

Білорусь, Мінський район, 

агрогородок Колодищі, вул. 
Геофізика, д. 1 а, офіс 44 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 
ДИРЕКТОР ПТВУП «ГРАНКОМ» 

ГОТОВКО Д.О.  
 

ГЛОБАЛЬНА ІНСПЕКЦІЙНА 

СИСТЕМА  

(ГЛОІС) 
 
 

 

  

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ  

на 10 листах 

(v01.0:16/03/2017) 

 

                              
 

 

 

 

МІНСЬК, БІЛОРУСЬ 
  



 

     

  

 

1 

 
 

 

 

Зміст 

1. Основні положення ...................................................................................... 2 

1.1 Галузь застосування .................................................................................. 2 

1.2 Умови експлуатації .................................................................................... 3 

1.3 Загальний опис інформаційного обміну .................................................. 3 

1.4 Загальні вимоги до організації підключення .......................................... 3 

2. Технічні вимоги ........................................................................................... 3 

2.1 Вимоги до організації підключення ......................................................... 3 

2.1.1 Вимоги до протоколів обміну даними .................................................. 3 

2.1.2 Вимоги до ліній зв'язку .......................................................................... 4 

2.2 Вимоги до реалізації захищенної взаємодії ............................................. 4 

2.3 Вимоги до програмного забезпечення .................................................... 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

  

 

2 

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ГЛОІС розроблена для створення «єдиної точки доступу» до всієї інженерно-
технічної інфраструктури об'єкта. Вона дозволяє контролювати будь-яку 
інтегровану систему, або пристрій в межах системи, з локальних і віддалених 
робочих місць, незалежно від розміру об'єкта - від одного будинку до рішень міської 
або регіонального масштабу. 

Ці технічні умови поширюються на Систему ГЛОІС, призначену для реалізації 
сервісу on-line взаємодії користувачів з компонентами клієнтських об'єктів. 

Середовищем взаємодії користувачів є графічний інтерфейс сайту ГЛОІС (далі - 
графічний інтерфейс), який призначений для автоматизації надання послуг з 
моніторингу та управління клієнтськими об'єктами. 

За допомогою графічного інтерфейсу реалізується: 
• Повна ситуаційна картина оперативної обстановки на об'єктах моніторингу в 

рамках попередньо налаштованих повноважень; 

• Якісна візуалізація різних типів даних, що надходять від усіх інтегрованих 
систем: відео- та аудіо дані, події, команди, змінні; 

• Керування пристроями, системами клієнтських об'єктів; 
• Візуалізація взаємодії всіх елементів інтегрованих систем; 

• Створення аналітичних звітів. 

1.1.  ГАЛУЗЬ  ЗАСТОСУВАННЯ 
 

         
                        

1.2.   УМОВЫ ЕКСПЛУАТАЦІЙ 

ГЛОІС функціонує в режимі 24/7/365 (24 годин на добу, сім днів на тиждень і цілий 
рік). 

1.3.  ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ 

Обмін даними між компонентами ГЛОІС (хмарний сервіс, контролери передачі 
даних, кінцеві пристрої) здійснюється з використанням мережі Інтернет. При 
здійсненні інформаційного обміну основними мережними телекомунікаційними 
протоколами є протоколи сімейства TCP / IP. 
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 У ГЛОІС може бути додана підтримка будь-яких додаткових протоколів обміну 
даними, що дозволяють підключити спеціалізовані системи різних типів і різних 
виробників ГЛОИС. 

1.4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Відповідно до нормативно-правовими актами у сфері захисту інформації в ГЛОІС 
вжиті заходи щодо захисту інформації: 

1. Зберігання і обробка інформації, що міститься в ГЛОІС, а також обмін 

інформацією здійснюються після прийняття заходів по захисту зазначеної 

інформації від пошкодження або втрати, передбачених нормативно-правовими 

актами в галузі захисту. 

2. Адміністратори відповідних рівнів (адміністратор власника, адміністратор 

клієнта, адміністратор клієнтського об'єкта) призначають осіб, відповідальних 

за внесення відомостей до ГЛОІС. 

3. Відповідно до Законодавства, зазначені особи (згідно п. 2) несуть 

відповідальність за повноту, достовірність та актуальність відомостей, 

внесених ними в ГЛОІС.  

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

2.1 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Організація підключення до ГЛОІС здійснюється відповідно до вимог: 
•   Умови договору на підключення; 

•   Даних технічних умов. 

2.1.1 ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛІВ ОБМІНУ ДАНИМИ  

На рівні клієнтського об'єкта, для передачі даних між кінцевими пристроями і 
контролерами передачі даних (КПД) використовуються протоколи зв'язку 
клієнтських технічних систем, протоколи обміну даними, що дозволяють 
підключити спеціалізовані системи різних типів і різних виробників. 

Взаємодія між клієнтським об'єктом, окремими технічними системами (з одного 
боку), і ГЛОІС (з іншого боку) здійснюється з використанням стека протоколів 
сімейства TCP / IP по лініях зв'язку мережі Інтернет. При цьому ГЛОІС приймає 
передану інформацію від кінцевих пристроїв в форматі роботи контролерів передачі 
даних (КПД). 

 
Декодування і нормалізація параметрів відбувається на рівні ГЛОІС і не впливає на 

роботу технічних систем. 
Схема підключення до ГЛОІС: 

• При підключенні до ГЛОІС потрібна наявність статичних IP-адрес мережі у 

кожного з пристроїв передачі даних (ТС-точок доступу). 

• В результаті опитування ТЗ, дані передаються на IP-адресу хмарного сервісу, 
де вони піддаються подальшій обробці.  

З питань роботи ГЛОІС - можна зв'язатися з групою технічної підтримки 
(support@glois.info). 
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2.1.2 ВИМОГИ ДО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ  

Забезпечення підключення до мережі Інтернет (оплата) покладається на 
користувачів ГЛОІС. 

Для ГЛОІС можуть використовуватися: Ethernet, Wi-Fi, GPRS. 

2.2 ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕННОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

При побудові системи інформаційної безпеки ГЛОІС враховується повний перелік 
можливих загроз і шляхів, з використанням яких може бути порушена робота ГЛОІС. 
Основні загрози: несанкціонований доступ, дії шкідливого програмного 
забезпечення та ін. 

З метою захисту інформаційних ресурсів ГЛОІС забезпечуються і постійно 
підтримуються наступні заходи: 

• конфіденційність оброблюваної і збереженої інформації; 
• цілісність (достовірність) оброблюваної і збереженої інформації. 

Програмні засоби інформаційної безпеки ГЛОІС забезпечують: 

• захист від несанкціонованого доступу; 

• конфіденційність даних;  
• виключення впливу шкідливого програмного забезпечення («комп'ютерних 

вірусів», резидентів, отладчиков і т.д.); 
• захист від дій несумлінного або недостатньо кваліфікованого персоналу.  

Здійснення функціонування програмно-технічних заходів інформаційної безпеки 
проводиться при забезпеченні технічних (фізичних) і організаційних заходів 
захисту. 

Технічні заходи включають в себе: 

• використання механізмів захисту активів від несанкціонованого доступу 
(далі - НСД); 

• використання штатних функцій захисту інформації та розмежувань доступу 
ОС, СУБД і обладнання; 

• використання додаткових засобів контролю цілісності даних. 

 

Організаційні заходи включають в себе: 

• виконання інструкцій організації щодо забезпечення безпеки інформації; 
• виконання інструкцій по експлуатації засобів підсистеми інформаційної 

безпеки (далі - ПІБ); 

• заходи щодо захисту обладнання і ПЗ від несанкціонованого доступу. 

 

Програмні засоби захисту ГЛОІС від несанкціонованого доступу забезпечують 
виконання функцій: 

• захист каналів передачі даних; 

• автентифікація користувачів при вході в систему; 

• автентифікація і авторизація користувачів при організації інформаційного 
обміну з програмно-технічним комплексом ГЛОІС;  

• автентифікація і авторизація користувачів при роботі з компонентами 
системи; 

• контроль прав доступу; 

• управління доступом на всіх етапах функціонування системи, відповідно до 
політиками доступу для всіх категорій обслуговуючого персоналу і 
користувачів; 
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• захист ГЛОІС від несанкціонованого зміни і доступу 

(ключів, параметрів алгоритмів, налаштувань прав розмежування доступу, 
довідників, конфігураційних файлів і ін.) Програмно-технічними, 
організаційними методами; 

• контроль звернення до ресурсів системи; 

• реєстрація спроб несанкціонованого доступу до ресурсів; 

• ведення журналів роботи компонентів системи. 

 
Вимоги з безпеки можуть бути уточнені на етапі проектування і підключення до 

системи (за погодженням сторін). 
У ГЛОІС розроблений регламент архівування та резервного копіювання штатними 

засобами системи, визначено місце зберігання копій. 
Для забезпечення конфіденційності інформації, що передається в режимі доступу 

можливе використання додаткових процедур шифрування, а для забезпечення 
юридичної значимості, контролю цілісності та автентичності інформації - 
електронний цифровий підпис (ЕЦП). Можливість використання шифрування і 
електронного підпису вимагає уточнення у служби підтримки ГЛОІС. 

Організаційні (адміністративні) заходи вимагають суворого дотримання правил 
поводження зі службовою інформацією. 

Функціонування клієнтської частини повинно здійснюватися в умовах строго 
регламентованого і контрольованого доступу. 

Конкретні засоби захисту програмних компонентів і ключової інформації від 
несанкціонованого доступу визначаються на стадії підключення клієнта до ГЛОІС. 

2.3 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Користувачі ГЛОІС повинні використовувати актуальні версії інтернет-браузерів. 
 

                                                                                            
                               Windows                Unix                  Mac OS  

 
 

                                                                                                                                                  


