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1. ПОНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ
Питання та соціально-технічні рішення забезпечення комплексної
безпеки об'єктів безпосередньо пов'язані із загальним станом економіки
світового
співтовариства, країни, підприємства. Відповідно до вимог
системного підходу сукупність взаємопов'язаних елементів, функціонування
яких спрямоване на забезпечення безпеки об'єкта, інформації що циркулює в
ньому, утворює систему комплексного захисту об'єктів. Найважливішими
елементами захисту, є люди, інженерні конструкції та технічні засоби, що
забезпечують захист інформації на об'єкті, незалежно від їх приналежності до
інших систем. Ядро системи захисту утворюють сили і засоби, основними
функціями яких є забезпечення управління та контролю фізичним доступом на
об'єкти.
За результатами аналізу сучасного українського ринку детально
розглянуті нові ефективні інтегральні технології, засоби управління та
контролю фізичним доступом на об’єкти.

Система комплексного захисту об'єкта містить в собі такі складові
елементи (рис. 1).
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Рис. 1. Система комплексного захисту об'єкта

Система управління і контролю доступу (СКУД) на об'єкті призначена
для запобігання несанкціонованого доступу персоналу і відвідувачів на
територію, локальні охоронювані відкриті майданчики, в його режимні
категорійовані приміщення, а також для попередження зловмисних порушень
персоналом встановленого порядку роботи в особливо важливих зонах і
запобігання розкрадань цінностей відвідувачами в робочі години підприємства.
У центральному керуючому комп'ютері (сервері) СКУД архівується вся
інформація не тільки про переміщення персоналу через кордони охоронюваних
зон, але й інформація про стан інших систем захисту об'єкта, що дозволяє
черговому оператору сервера оцінювати оперативну обстановку, виявляти
загрози і управляти системою комплексного захисту об'єкта.
Система охоронної сигналізації призначена для виявлення в період
охорони спроб проникнення або вчинення крадіжок матеріальних цінностей,
збору, обробки, передачі та подання інформації в СКУД. До складу системи
входять охоронні сповіщувачі, які розміщені: уздовж периметра території
об'єкта, на відкритих майданчиках, уздовж периметра будівель і приміщень, в
категорійних приміщеннях. При виявленні порушника система формує сигнал
тривоги, що фіксує момент і місце порушення. Вся інформація про сигнали
тривоги і стан елементів системи архівується на сервері СКУД і може бути
використана для аналізу і прогнозування ситуації, що склалася.

Система пожежної сигналізації призначена для виявлення спалаху, що
супроводжується підвищеною температурою або виділенням диму, збору,
обробки, передачі та подання інформації в СКУД. До складу системи входять
пожежні сповіщувачі, які розміщені в приміщеннях і цілодобово функціонують.
Система відеоспостереження призначена для ведення дистанційного
візуального контролю за ситуацією на дільницях території, що охороняється
або в його режимних приміщеннях і для архівації відеоінформації в конкретні
проміжки часу.
Система захисту інформації являє собою комплекс спеціальних засобів і
правил, що забезпечують протидію несанкціонованого одержання,
перекручення чи знищення зловмисниками конфіденційної інформації, що
зберігається на паперових, магнітних носіях та в ЕОМ, а також інформації із
закритих нарад та інформації, переданої по різним каналам зв'язку.
Система життєзабезпечення об'єкта призначена для контролю і
підтримки нормального режиму постачання об'єкта електроенергією,
освітленням, чистим повітрям, а також контролю теплопостачання
водопостачання, радіаційної обстановки і ліфтового обладнання. У
приміщеннях об'єкта встановлюють датчики отруйних газів, температури і
рівня води, дозиметри і терморегулятори [2].
Персонал служби безпеки (керівник служби, черговий адміністратор бази
даних, оператор сервера СКУД, чергові охоронці, тривожна група) захищає
об'єкт від зовнішніх і внутрішніх зловмисників, аналізує ситуацію, що склалася,
розробляє і реалізує заходи щодо зниження ймовірності проведення
зловмисниками акцій, що ведуть до аварійних і надзвичайних ситуацій або до
значних матеріальних збитків.
Спецзасоби огляду, відображення та ліквідації загроз включають в себе:
засоби індивідуального захисту персоналу (бронежилети, каски) та активної
оборони (кийки, газова зброя, вогнепальна зброя), засоби догляду відвідувачів і
транспорту, хімічні пастки, автотранспорт і засоби пожежогасіння тривожної
групи.
Процедурні засоби являють собою комплект організаційно-розпорядчої
документації, який регламентує діяльність персоналу служби безпеки в процесі
несення служби, при організації протидії зовнішнім і внутрішнім порушникам,
при проведенні аналітичної роботи щодо виявлення та запобігання загроз
об'єкту, при взаємодії із зовнішніми організаціями та уповноваженими
органами. Цей комплект документів включає в себе: вимоги до персоналу,
методику його тестування, методику тренування, тактичні плани, оперативні
процедури, інструкції з управління в кризових і надзвичайних ситуаціях, в тому
числі і при порушеннях громадського порядку. Ефективність діяльності
персоналу залежить від якості системи зв'язку і використаних спецзасобів.
Система оперативної та гучномовного зв'язку надає можливості для
централізованого управління Співробітниками, розташованими на різних
ділянках об'єкта, забезпечуючи службі безпеки необхідну мобільність і
маневреність, а також служить для оповіщення персоналу об'єкту про аварійні і
надзвичайні ситуації та управління діями персоналу в цих умовах.

Елементи будівельних конструкцій включають в себе: стіни і перекриття
будівель, грати віконних прорізів, водозабірних та вентиляційних споруд,
підземних і наземних комунікацій; металеві двері, вікна.
Інженерні засоби захисту об'єкта містять інженерні спорудження і
загородження, а також технічні засоби і пристрої, що застосовуються в системі
охорони об’єктів, спеціальних вантажів з метою підвищення надійності
охорони і створення необхідних умов вартам і військовим нарядам для
виконання службово-бойових задач. У зв'язку з широким використанням
сучасних електронних компонентів і цифрових методів обробки інформації
відбувається в даний час істотна «інтелектуалізація» систем захисту об'єктів.
Технічна система захисту об'єкта в загальному випадку складається з наступних
компонентів:
 мережа інформаційних датчиків (сповіщувачів) для отримання повної
інформації про стан оперативної обстановки на об'єкті, що
захищається;
 виконавчі пристрої, які включаються автоматично, або по команді
оператора;
 пункти контролю та управління системою відображення інформації,
що надходить від мережі датчиків, які дозволяють операторам
керувати виконавчими пристроями і персоналом служби безпеки;
 центральний процесор (сервер) для накопичення інформації з усіх
питань безпеки і забезпечення заданих режимів роботи елементів всієї
системи;
 комунікації, що забезпечують обмін інформацією між всіма
елементами системи і посадовими особами, які беруть участь у захисті
об'єкта.
2. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ
Розвиток інтегрованих систем безпеки відбувається за такими етапами:
1. У минулому всі системи (охорони, протипожежного захисту)
працювали на об'єкті автономно, кожна зі своїм пунктом контролю і
спостереження.
2. Кілька років тому почався процес інтеграції на першому рівні
(використання одного сервера для накопичення інформації). Для цього
розроблялися додаткові комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням
та адаптери для підключення до системи безпеки інших підсистем (системи
доступу, системи відеоспостереження).
3. В даний час на ринку охоронних послуг з'являються системи безпеки з
інтеграцією на двох рівнях (загальний сервер і загальні місцеві концентратори).
Концентратори є досить самостійними блоками управління невеликою
мережею датчиків, терміналів контролю доступу і адаптерів для підключення
телекамер і радіокомунікацій для зв'язку з сервером.
4. У майбутньому очікується поява інтеграції на третьому рівні (рівні
датчиків, контрольних та виконавчих пристроїв).
Слід зауважити, що конкретна структура системи безпеки об'єкта
визначається на основі концепції безпеки цілком конкретного об'єкта з

урахуванням його специфіки. Зокрема, якщо переважають питання
забезпечення живучості системи безпеки в умовах протидії внутрішнім
кваліфікованим зловмисникам, тоді викладена вище тенденція інтеграції може
бути не прийнята до уваги.
Контрольні питання:
1. Що є найважливішим елементом захисту інформації на об'єкті?
2. Для чого призначена система керування й контролю доступу?
3. Для чого призначена система охоронної сигналізація?
4. Для чого призначена система пожежної сигналізації?
5. Для чого призначена система відеоспостереження ?
6. Для чого призначена система захисту інформації?
7. Для чого призначена система життєзабезпечення?
8. Яка роль приділяється персоналу служби безпеки?
9. Призначення спец. засобів огляду, відбиття й ліквідації погроз?
10. Що розуміють під процедурними засобами?
11. Для чого призначена система оперативного і гучномовного зв'язку?
12. Що містять у собі елементи будівельних конструкцій?
13. Що належить до інженерних засобів захисту?
14. Які етапи розвитку інтегрованих систем безпеки Вам відомі?

