
Rychlé datové spojení je klíčové pro řadu dnešních 
aplikací a informačních systémů. V případě, že ko-
munikace probíhá mezi systémy umístěnými stabil-
ně v budovách, nebývá již dnes komplikované pro 
tyto objekty zajistit dobrou datovou konektivitu. 

V případě potřeby přenosů dat mezi pohyblivými 
objekty např. vozidly nebo krátkodobě zřízenými 
pracovišti nezbývá než se spoléhat výhradně na 
služby mobilních datových sítí. Mobilní sítě GSM 
však v rámci jednoho datového spojení nabízí jen 
omezenou přenosovou kapacitu, často nedosta-
tečnou pro současné aplikace. To, co provoz apli-
kací, které nejsou optimalizované pro sítě GSM 
nejvíce limituje, navíc není rychlost přenosu, ale 
výrazné kolísání rychlosti a zpoždění komunikace 
přenášené těmito sítěmi. Videokonferenční hovo-
ry či živý obraz ve vysokém rozlišení z bezpečnost-
ních kamer v podstatě běžnými mobilními tech-
nologiemi nelze v reálných podmínkách prakticky 
přenést. Pokud se prostřednictvím mobilních sítí 
zajišťuje řízení technologických procesů, vyvstáva-
jí další rizika při výpadku služeb konkrétního mo-
bilního operátora.

Řešení výše popsaných problémů poskytuje zařízení 
4mulcom (formulcom). Toto zařízení využívá chrá-
něnou technologii, která umožňuje násobení rych-

vých cest, nejlépe za využití více fyzických mobilních 
operátorů. 

4mulcom se skládá ze dvou hlavních částí. 4mulcom 
klient a 4mulcom server Jedná se o koncové prvky 
multiplexovaného datového spoje. 

4mulcom klient je realizován jako integrovaný hardwa-
rový box s až čtyřmi GSM 2G/3G komunikačními jednot-
kami a GPS. 4mulcom server je čistě softwarové řešení 
instalované na dedikovaný/virtuální server s dostateč-
ně dimenzovanou  k  o nektivitou do sítě Internet. Tento 
server může být umístěn v datovém centru či přímo 
v infrastruktuře zákazníka. Samotný provoz serveru si 
zákazník může pronajmout jako službu.

TYPICKÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

  Přenos obrazu s vysokým rozlišením 
z bezpečnostních kamer

  Krátkodobé rychlé datové připojení objektů

  Připojení objektů, kde nejsou 
dostupné rychlé pevné linky

  Rychlé datové připojení vozidel

  Mobilní videokonference

  Operativní řešení rychlých záložních linek

  Řešení pro zvýšení spolehlivosti přenosů

  Důvěryhodný zálohovaný přenos 

datových přenosů realizovaných prostřednictvím mobilních celulárních sítí a do-
dává těmto přenosům stabilitu. To ve výsledku umožňuje prostřednictvím mo-
bilních sítí provozovat aplikace, jež to za normálních podmínek neumožňují, 
případně je provozovat na daleko vyšší kvalitativní úrovni.

tu se dosahuje současným využitím několika přenoso- munikaci opačným směrem.
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lostních limitů komunikačních technologií a radikál-
ní zvýšení spolehlivosti a stability přenosu. Princip 
zařízení je možné aplikovat pro jakoukoliv paketově 
orientovanou přenosovou technologii nebo jejich 
kombinaci jako případné specifi cké zákaznické řešení.

 Charakteristika zařízení

4mulcom je zařízení specifi cky navržené pro navýšení 
přenosové rychlosti, stability a spolehlivosti datového 
přenosu prostřednictvím sítě GSM. Zmíněného efek-

Datový přenos je pro aplikace zcela transparent-
ní, tj. není třeba žádná úprava koncových aplikací. 
Těm se datová komunikace jeví jako standardní in-
ternetová komunikace.

Hardwarový box 4mulcom rozdělí datový tok, který 
se má přenést, až do čtyř nezávislých kanálů GSM, 
serverová strana pak realizuje spojení dat do pů-
vodního toku. Stejný postup je aplikován i pro ko-

dat pro řízení technologií

4mulcom je zařízení, které zásadním způsobem napomáhá zvýšení rychlosti 



Speci? kace zařízení – klientská jednotka

4 modemy 3G - UMTS (do relea-
se 7 včetně) a 2G (EDGE)  

4 výstupy pro externí anténu

Napájení 12-36V

K dispozici adaptér 230V

1x ethernet pro připojení kon-
cového zařízení/LAN

GPS pro sledování polohy

Design pro vnitřní prostředí

Speci? kace zařízení – serverová část
a)   Nasazení provozované zákazníkem:

 Image pro VMware Server nebo VirtualBox
Požadavky 2GB RAM, 2GHz procesor, 
5GB HDD (pro 5 klientských jednotek)

b)  Poskytnuto formou služby (hostovaný server)
Transparentní zpřístupnění IP adresy zařízení 
do sítě Internet nebo zavedení VPN z hos-
tovaného serveru do vnitřní sítě zákazníka

 O zařízení 4mulcom

4mulcom vznikl ve spolupráci CertiConu a fakul-
ty elektrotechnické ČVUT. Zařízení je založeno na 
nově vyvinuté chráněné technologii.

Uživatelská síť

Sítě mobilních operátorů Internet

4mulcom
server Uživatel

4mulcom
klient

Pohled na CERTICON

Již 14 let buduje CertiCon konkurenceschopnost svých klientů po celém světě. Řešení dodávané CERTICON
zahrnují široké spektrum služeb a řešení v oblasti vývoje software, systémové integrace, verifikace
a testování software. Naše zkušenost v oblasti zdravotnických systémů, mission-critical aplikací a hi-tech
průmyslových a enteprise systémů nám umožňuje poskytovat ty nejlepší postupy a řešení našim klientům.
CERTICON navrhuje, vyvíjí, prototypuje a nasazuje so? stikované software řešení do praxe.
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