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A kommunikációs műholdak könyvtári-infor
mációs alkalmazásáról viszonylag kevés tanul
mány jelenik meg, annak ellenére, hogy széles 
körben elismerik a számítástechnikai rendszerek 
adatátviteli, telekommunikációs összetevőjének a 
szerepét. R. Liutanulmányának 1981-ben a Tu
dományos és Műszaki Tájékoztatásban megje
lent ismertetése foglalta össze a távközlési mű
holdak addigi fejlődésének, technológiájának és 
alkalmazásának tudnivalóit, azzal a „jóslattal” 
zárva: ahogy a számítógépek megváltoztatták a 
60-as, 70-es évek könyvtárának az arculatát, 
ugyanúgy fognak hatni a 80-as években a kom
munikációs távközési műholdak.1

Valóban, a fejlődés azóta nagymértékben 
meggyorsult, és a nemzetközi műholdas távköz
lés, méreteit tekintve, néhány év alatt több mint 
százszorosára emelkedett. Jelenleg közel két
száz ország és tartomány használja a műholda
kat, többek között a televíziózás, a rádiózás, a te
lefonkapcsolatok és az adatszolgáltatás terüle
tén. Ez a fejlődés közelebb hozta az embereket 
egymáshoz, mint korábban bármikor.2

A 80-as években jelentősen kibővült a kom
munikációs műholdak földrajzi hatósugara, új 
szolgáltatások fejlődtek ki, és megváltozott a 
használók köre is, elsődleges elérési pontokká 
váltak a munkahelyek és a lakások. A technoló
gia fejlődése következtében a földi használói ál
lomások egyre kisebbek és olcsóbbak lettek, s 
rendkívül elterjedtek. Ugyanakkor sokan vélik 
úgy, hogy a fejlődés sokkal gyorsabb lett volna, 
ha azt nem gátolják a monopóliumok, az üzleti 
ellenérdekek és a nem kielégítő marketing-tevé
kenység.

A továbbiakban az utóbbi 10 év fejlődésének 
technológiai, szervezési és alkalmazási kérdéseit 
vesszük számba.

Technológia

A műholdas kommunikációs hálózatban a 
műhold, illetve a hozzá tartozó földi állomások 
hálózatot alkotnak. A központi állomások, me
lyekhez számítógépes hálózatok, telefon, távíró 
és egyéb kommunikációs vonalak kapcsolhatók, 
eljuttatják az átalakított jeleket a műholdra, amely
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megváltoztatva a frekvenciát, felerősíti a jeleket 
és visszajuttatja a földi állomásokra, a felhaszná
lói állomásokra. A távközlési műhold, mint a há
lózat legnagyobb egysége a jelek vételére, vala
mint azok meghatározott területek felé való su
gárzására egyaránt alkalmas. Ilyen műholdak 
keringenek a Föld körül az Intelsat, Eutelsat, In
marsat stb. rendszerben. Egy adott szolgáltatás 
működtetője a műhold kapacitásából transzpon- 
der(rész)t -  csatornát, vonalakat -  bérelhet.

A felhasználó a felhasználói állomáson, termi
nálon keresztül veszi igénybe a rendszer szolgál
tatásait. A felhasználói állomások (terminálok) 
funkciójukat tekintve lehetnek, a) csak vételre 
szolgáló, illetve b) adó-vevő földi terminálok.3

A csak vételre szolgáló terminálokkal felépített 
rendszerek műsor- vagy adatszórásra, tehát egyirányú 
összeköttetésre alkalmas rendszerek. Egy központi ál
lomásból és csillag alakzatban elhelyezkedő vevőter
minálokból állnak. A központ és a terminálok között 
műholdon keresztül létesül az egyirányú kapcsolat. A 
központi állomásból kisugárzott jeleket a műhold köz
vetítésével minden, a rendszerbe tartozó (zárt hálózat), 
vagy az ellátási körzeten belüli (nyílt hálózat) terminál 
egyidőben veszi. Erre példa: a francia POLYCOM 
rendszer. ( 1.ábra) Az adó-vevő terminálokkal kétirá
nyú, interaktív összeköttetés hozható létre, elsősorban 
adatátvitel céljából.

Tehát a műholdon keresztüli kapcsolat típusa 
kétféle lehet:

a) egy pont-több pont összeköttetés, amikor 
a kapcsolat a műholdon keresztül a központi ál
lomás és az egyes felhasználói állomások (termi
nálok) között létesül.

b) pont-pont összeköttetés, amikor a kap
csolat két felhasználói állomás (terminál) között 
létesül.

Felhasználói állomás a tévé- és rádióprogra
mok vételére alkalmas parabola antennás mű
holdvevő is. A 80-as évek nagy szenzációját 
azonban a VSAT-terminálok bevezetése jelentet
te. A VSAT (Very Small Aperture Terminal) na
gyon kis méretű antennájú terminált jelent.

A VSAT-rendszer műholdon keresztül létesít 
a földi terminálok között egy vagy több irányú, il
letve állandó vagy ideiglenes kapcsolatot. A 
VSAT-rendszer az OSI referenciamodell 1-3 réte
gének kiszolgálásával biztosítja a nyílt rend
szerek szabvány szerinti összekapcsolását.4

A kis felhasználói állomások közötti átvitel 
szervezéséről és vezérléséről külön földi állomá
sok, az ún. hub-ok (központi állomások, főállo
mások) gondoskodnak.

A központi állomást (hub-ot) több független fel
használó veheti igénybe (shared hub = osztott köz

pontú állomás). Ebben az 
esetben a számítógép sa
ját, független irányítással 
rendelkező alhálózatokra 
osztja fel a hálózatot, ame
lyek egymástól teljesen 
függetlenek, amit a hozzá
férés szigorú ellenőrzése 
biztosít. A független alháló
zatok különböző frekvenci
ákat és különböző beren
dezéseket is használhat
nak. Az alhálózatokon 
belül zárt csoportok alakít
hatók ki és ezek a felhasz
nálók igényeinek megfele
lően, tetszés szerint átren
dezhetek.5 (Id. a  2. ábrát)

A csillag konfigurációt 
előbb-utóbb központi állo
más nélküli rendszerek 
váltják fel, amelyekben a 
VSAT-állomások direkt

1. ábra
A POLYCOM rendszer, csak vételre alkalmas terminálokkal3
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módon léphetnek majd kapcsolatba egymással, egy, 
az összeköttetést létrehozó felügyeleti kontroll segítsé
gével

Várható, hogy a szolgáltatások frekvenciasávja ki
terjed majd a 30/20 GHz-es KA sávra.

A VSAT legfontosabb paraméterei a követke
zők:6 antenna: 1,8-2,4 méter átmérőjű, földre, fal

ra vagy tetőre szerelhető; frekvencia: KuBad; át
viteli sebesség: 32 Kbit/sec-tól 2048 Mbit/sec- 
ig; protokoll: SDLC, X.25 stb.; interfész: RS-232, 
RS-422, V35; rendelkezésre állás: több mint 99 
%; bithibaarány: 10-8.

A felhasználói állomás összetevői a követke
zők: antenna, kültéri és beltéri egység.

A felhasználó berendezései -  így pl. az ada
tok tárolásáról, megje
lenítéséről, nyomtatá
sáról gondoskodó szá
mítógép -  a beltéri 
egység megfelelő 
pontjaira csatlakoznak. 
(3. ábra)

Az antennák egyik 
típusa a műholdas tele
víziózásban használatos 
parabolatükör. Ehhez 
képest a VSAT-anten- 
nák valamivel nagyob
bak, átlagosan 1,8 mé
ter átmerőjűek, s ezek
be építik be a jelek 
adását, vételét és felerő
sítését végző fejet.

Az újabb műholdas 
szolgáltatások lehetővé 
teszik 30 cm-nél kisebb 
antennák használatát is,

2. ábra
A Bundespost telekommunikációs osztott központi állomása3

3. ábra
A felhasználói állomás (terminál) összetevői3
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pl. TDF-1 (francia-német tulajdonú), TELE-X az északi 
országok műholdja, vagy BBS Nagy-Britanniában. 
Meghonosodóban van a TAT (Tiny Aperture Termi
nal), mint a legújabb fejlesztés. Az USA-ban vezették 
be, és olyan parabola antennás műholdas terminálo
kat jelez, melyek antennája 8 inch-nél, azaz 20, 32 cin
nél nem nagyobb átmérőjű. Egy kétutas komplex 
rendszer ára kb. 4000 dollár.

Az adatátviteli rendszerekkel szemben a kö
vetkező fő követelményeket támaszthatjuk: 
könnyű használat, nagy kapacitás, gyorsaság, 
megbízhatóság, használói kényelem, költségha
tékonyság, szöveg, adat, ábra, kép, képlet, fény
kép, hang stb. integrált átvitele. Ezenkívül fontos, 
hogy biztosítsák a tájékoztatást az elérhető lehe
tőségekről, a rendelkezésre álló szolgáltatások
ról, azok költségeiről.7

E követelménynek mind a földi, mind a mű
holdas átviteli rendszerek növekvő mértékben 
feleinek meg, s az is természetes, hogy egymás
hoz kapcsolódnak, kiegészítik egymást. A mű
holdas rendszerek fő jellemzői:

► N agy kapacitás: nagy mennyiségű szöveg, 
adat stb. nagy sebességű átvitele, dokumentu
mok teljes szövegében való böngészés lehe
tősége, dokumentumok teljes szövegének át
vitele gyorsan és kényelmesen (a hagyomá
nyos postai szállítással összevetve),

► Nagy sebesség: másodpercenként több mega
bit: egy közepes méretű műhold mindegyik 
transzpondere 36 Mbit/sec-tól 360 Mbit/sec-ig 
terjedő kapacitással rendelkezik,

► Szélessávú, integrált átvitel: a digitális kommu
nikáció minden formájának egyidejű kezelése,

► M egbízhatóság: a mérések szerint 99,98%-os 
(elég egyértelmű, hogy ezt a biztonságot földi, 
postai vonalakkal nem lehet elérni). Az adatvé
delemről a zárt áramköri rendszer (CCTV) 
gondoskodik,

► Sokrétű szolgáltatás: hagyományos (rádió, té
vé, telefon) mellett hozzáadott értékű szolgál
tatások (pl. elektronikus posta, online informá
ciószolgáltatás stb.), valamint a világ nyilvános 
távközlési hálózatai (telefon, telefax, telex, tele- 
tex, videotex, elektronikus posta) tetszőleges 
végpontjának elérhetővé tétele, beleértve a 
mobil állomásokat is.

► Rugalm asság: a műholdas átviteli rend
szerben nem egy vonalat, hanem egy állomást 
vásárolunk meg, amelynek segítségével min
denhova tudunk információt továbbítani, ahol 
van egy másik állomás; azaz végtelen számú,

kombinációjú kommunikációs útra van lehető
ség, amely különösen a fejlődő országokban 
fontos, ahol a földi távközlési szolgáltatások 
fejletlenek.

► Távolságtól független alkalm azás: a távolság
gal nem nő az átvitel költsége, ezért különö
sen alkalmas nagy kiterjedésű régiók ellátásá
ra, illetve olyan helyeken, ahol az infrastruktúra 
kiépítetlen, vagy a domborzati viszonyok azt 
megnehezítik.

► Gyors kiépítés, installáció: a távolságtól füg
getlenül egy-két napot vesz igénybe, s azon
nal rá lehet kapcsolni; nem kell kivárni, míg 
megépülnek a fővonalak és a kábelcsatlakozá
sok, mint a földi vonalak esetében.

A fenti előnyös lehetőségek mellett termé
szetesen vizsgálni keli a költségeket is, és össze 
kel! vetni más, alternatív megoldásokkal.

Egy VSAT rendszer költségösszetevői a 
vetkezők:8

1) Egy VSAT hálózatot felépíthetünk saját 
központi állomással, vagy alhálózatként hozzáfé
rést bérelhetünk egy már meglevő központi állo
máson (hub-on).

2) A berendezések ára attól függően változik, 
hogy csak vételre alkalmas terminált akarunk, 
ennek az ára 35-283 ezer Ft között váltakozik, 
vagy adó-vevő terminált, melynek ára: 566-1062 
ezer Ft.

3) A műholdas csatorna bérleti díja nem függ 
a vevőállomások számától és a távolságtól, függ
vénye ugyanakkor az antennabérletnek, a névle
ges bitsebességnek és az információs csatornák 
számának. A lekötött műholdkapacitás díját 64 
Kb/s-os egységekre vonatkoztatják.

Az egy ügyfélre eső költségek kiszámításakor 
a fentiek mellett vizsgálni kell a telepítés, üzembe 
helyezés és karbantartás költségeit. Ezek VSAT 
esetében mintegy tízszer olcsóbbak, mint a ha
gyományos földi kábelrendszereknél. A beruhá
zás átlagosan három év alatt térül meg.

A VSAT és a földi átviteli rendszerek költsé
geit az 1. táblázat hasonlítja össze. Jó megoldás 
az egy évre kivetíthető költségek összehasonlítá
sa alternatív megoldások között, pl. a dokumen
tumátvitel vonatkozásában.9

A 80-as években rengeteg újítás s költségha
tékony megoldás született, pl. „éjszakai műszak” 
alkalmazása, vagy adott hálózat, vállalat részérői 
egy teljes transzponder bérlése, s annak egyen
lően 64 Kb/s csatornákra osztása. Jelentősen 
csökkenek a költségek (pl. a telefonbeszélgeté-
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1. táblázat
A VSAT és a földi átviteli rendszerek költségei6

4. ábra
A műholdas átvitel helye a modern kommunikációs rendszerben13
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seké a tíz évvel ezelőttinek a tizedrészébe kerül 
az USA-ban), jórészt éppen a műholdas átvitel
nek köszönhetően. Európában az Euteisat mű
holdas kapcsolatai a 80-as évek végén még há- 
romszor-ötször annyiba kerültek, mint amerikai 
megfelelőik, de e téren is megkezdődött a felzár
kózás.

Szervezetek, hálózatok

A 80-as évek elején az volt a jellemző, hogy a 
könyvtárak a kábelhálózatra kapcsolva fértek 
hozzá a műholdas átvitel lehetőségeihez, de a 
80-as évek óta, a VSAT technika megjelenésével, 
a kábelhálózattól függetlenül, saját terminál ré
vén önállóan is hozzáférhetnek olyan szolgáltatá
sokhoz, mint a videokonferenciákon való részvé
tel; az országos műholdas programok vétele és 
videóra való rögzítése stb.

Az USA-ban a VSAT terminálok „hagyományo
san” sikeresen működnek, pl. a Farmers Insurance 
2400 állomásból álló hálózata, a Wallmart 1400 állo
másból álló üzlethálózata, vagy a Holiday Inns 2000 
állomásból álló hotelhálózata stb., de Európában is 
hatalmas VSAT-hálózatok jöttek létre, pl. a POLYCOM, 
vagy a Daimler-Benz hálózata, mely a vállalat összes 
európai irodáját átfogja, a Bundespost Központjában 
és az Euteisat műholdon keresztül. Az USA-ban a Te
lecommunications Retailing Agency hálózatában a

2. táblázat 
Intelsat sorozatok2

hub központhoz közvetlenül kapcsolódnak az infor
mációszolgáltatók tulajdonában levő szerverek. Az 
ilyen megosztott központi állomás (shared hub) ösz- 
szesen 7000 VSAT információigényét tudja kiszolgál
ni.12 A kialakuló új szolgáltatások nyújtása feltételezi a 
földi és műholdas hálózatok szoros együttműködését.

A műholdas rendszerek integrálhatók, össze
kapcsolhatók a földi rendszerekkel.

A kérdés nem úgy merül fel, hogy ezek kiszo
rítják, kizárják egymást, hanem hogy miképpen 
kapcsolhatók optimálisan egymáshoz, hogyan 
összegeződhetnek az alkalmazásukból adódó 
előnyök. A köztük való munkamegosztás kezd 
körvonalazódni, s az ISDN egy keretbe foglalja 
őket.13

A 4.ábra szemlélteti a kommunikációs háló
zatok, köztük a műholdas átvitel szerepét, helyét 
a modern kommunikációs rendszerben: a házi és 
üzleti kommunikációs rendszerek (bal oldal), illet
ve a nyilvános információszolgáltató központok 
(jobb oldal) összekapcsolásában. Az újabb mű
holdas rendszerek már terminálok közötti kap
csolatok létrehozását is lehetővé teszik, így a há
zi-házi, házi-üzleti, üzleti-üzleti kommunikációs 
rendszerek közötti közvetien összeköttetést is.

A technológia fejlődésével változnak a szol
gáltatási követelmények és forgalmi sémák, s 
ezekkel együtt a műholdas távközlési társaságok 
érdekeltsége is. E vonatkozásban döntő szerepet 
játszanak a nemzetközi távközlési műholdas 
rendszerek: az Intelsat, az Inmarsat, Molniya-
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Statsionar, az Eutelsat, az Orion, Arab- 
sat, Asiasat, Astra, Panamsat és a His- 
pasat.14 Közismert az Intelsat úttörő 
szerepe, amit Liu is hangsúlyozott.

Az Intelsat világméretű szerződés alap
ján jött létre. A rendszer 15 műholdjával le
fedi a Föld mindhárom óceániai térségét.
115 ország a tagja, s összesen több mint 
165 országot és tartományt köt össze. Je
lenleg több mint 1000 földi állomás hasz
nálja az általa biztosított űrszegmenst. Mű
szaki szempontból az egyes Intelsat nem
zedékek úttörő szerepet vállaltak a 
fejlesztésben (pl. a térbeli frekvencia újrafel
osztásában, a digitális hibajavító kodekek 
alkalmazásában). Az Intelsat VI 1989 óta 
szolgálja a globális kommunikáció céljait.
(2. táblázat). Az óriási teljesítményű Intelsat 
VIS felbocsátását 1992-re tervezik, ami a ter
vek szerint lehetővé teszi még kisebb földi 
antennák használatát. Az Intelsat IBS (Intel
sat Business Service) 64 kb/s - 8448 kb/s 
átviteli sebességű ISDN kompatibilis digitá
lis szolgáltatás, melynek segítségével nyílt 
és zárt hálózatok egyaránt kialakíthatók. (5. ábra)

Nem titok, hogy a műholdas szolgáltatások 
és technikák piacra dobásának, s bevezetésének 
ütemét jelentősen késleltették a monopol hely
zetben levő szervezetek, rendszerek, hiszen a 
potenciális vetélytársak kizárására, féken tartásá
ra törekedtek. Ehhez járult hozzá, hogy a kábel
üzlet irányítói (az AT&T és a PTT) sokáig fenye
getésnek vette a telekommunikációs kihívást.

Ez is közrejátszott abban, hogy a technoló
gia (különösen a modulációs és hibakódolás) te
rén tepaszíalható nagy változatosság ellenére s a 
lehetőségekhez képest kevés került megvalósí
tásra a 80-as évek végéig. Az utóbbi 4-5 évben 
azonban liberálisabbak lettek a piaci játékszabá
lyok, erősödött a verseny, s így egyre hatéko
nyabb szolgáltatások vehetők igénybe.

Amerikában a Panamsat-nak 1988-ban sikerült be
kerülnie a piacra az Ariane 4-en felküldött műholddal.

Európában a liberalizálás először az Egyesült Ki
rályságot és Németországot érintette. Az Egyesült Ki
rályságban 1988-ban a meglévők mellett 6 további vál
lalat kapott engedélyt arra, hogy korszerű műholdas 
szolgáltatásokat nyújtson, pl. elektronikus dokumen- 
tumterjesztóst, elektronikus levelezést stb. Ezek az ún. 
SSSO-k (Spedal Service Satellite Operator) speciális

5. ábra
Tipikua TBS konfiguráció

szolgáltatásokat működtető műholdas vállalkozá
sok.15

A többi európai országban napjainkig postai mo
nopólium volt a műholdas összeköttetés, de már ez is 
megszűnőben van.

A telekommunikációs szolgáltatások és tech
nikák hasznosításának ütemét különböző eljárá
sokkal próbálják gyorsítani, pl. a moduláris mar
keting megoldással, melyet kifejezetten e célra a 
karlsruhei Fraunhofer Intézetben dolgoztak ki.17

Nagy hajtóerőt jelent az európai integráló
dás: az egységes piac kialakulása jó lehetősége
ket nyújt az egész közösségre kiterjedő elektro
nikus információszolgáltató (s ebben az informá
cióátviteli) piac kifejlődéséhez.

A mintegy 1 milliárd fontos európai űrprogramban 
főként Franciaország és Németország játszik nagy 
szerepet. A program többek között európai termékek 
(mindenek előtt kis földi állomások) piacra juttatására, 
valamint komplex szolgáltatások nyújtására koncentrál.

A fejlesztésnek kutatási, technológiai, gazda
ságossági és üzleti vetületei vannak.

Az Eutelsat rendszer létrehozása 1985-ben, 
26 ország részvételével jelentős lépés volt az eu
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rópai műholdas technológia fejlesztésében. A 
rendszer szakmai szempontból szoros kapcso
latban van az Európai Űrkutatási Ügynökséggel 
(European Space Agency).

Az Eutelsat TDMA rendszere 1987 óta működik, s 
a rendszernek négy műholdja van a pályán. Az Eutel
sat rendszer második változata 1990 óta mőködik, az 
átdolgozott rendszernek öt műholdja van 16 automati
kus válaszadóval, amelyek közül kilencnek a sávszé
lessége 36 MHz. A rendszer 29 forgalmi állomás ve
zérlésére alkalmas, és mindegyik állomás 7 automati
kus válaszadót tud figyelni.18

Az Eutelsat által működtetett ECS (European 
Communication Satellite) műhoíd egyik transz- 
ponderén keresztül nyújtja szolgáltatásait az 
APOLLO-program, mely egyébként már 1983- 
ban elkezdődött, lehetőséget biztosítva mind a 
pont-pont, mint pedig az egy pont-több pont 
összeköttetésre (elektronikus dokumentumszol
gáltatásra, publikálásra stb.).

Az EGS csak részben szolgálta a könyvtári-infor
mációs alkalmazásokat, hiszen jórészt adatgyűjtési és 
továbbítási feladatokat lát el a meteorológia, vízügy 
stb. területén.

Az Eutelsat SMS (Satellite Multiservice 
System) a Ku 14/12 GHz-es sávban nyújt szol
gáltatást, az adatátviteli sebessége, 2,4-2048 
kb/s. A szolgáltatások kiterjednek a nyilvános 
kapcsolt távbeszélő szolgáltatásokra is.

Az Európai Űrkutatási Ügynökség által felállí
tott COSADOC célja annak tanulmányozása, 
hogy a kommunikációs műholdak használata mi
lyen változásokat idézhet elő a tudományos és 
műszaki információ terjesztésében és átvitelé
ben, pl. képi adatok továbbításában, teljes szöve
gű dokumentumok szolgáltatásában, az online 
információ terjesztésében stb.20

A Comsys Ltd 1990-es jelentése az interaktív ter
minálok részesedéséről a VSAT piacon azt jelzi, hogy 
Európának intenzívebb fejlesztésre van szüksége. 1 
Észak-Amerika: 86%, Ázsia/Óceánia: 7%, Déi-Ameri- 
ka: 5,3%, Európa 1,7%.

Az 1. táblázat az újabban felbocsátott globá
lis és európai célokat szolgáló műholdakat mu
tatja be. Jelentős szerep vár az Orion műholdas 
rendszerre is, melynek feladata a nemzetközi

nyilvános távközlési szolgáltatások ellátása az 
USA és Nagy-Britannia és esetleg más szóba jö
hető észak-amerikai és európai ország között. Az 
Orion műhold előreláthalólag 1992-ben kezd el 
üzemelni.

Szolgáltatások

A műholdas információs-kommunikációs 
szolgáltatásokat szokásosan (a hálózatok sze
rint) az alábbiakra osztják:12

► műsorszóró hálózatok (tévé- és rádió
programok terjesztése, járulékos szolgál
tatásként teletext);

► adatszóró hálózatok (pénzügyi, banki, 
tőzsdei adatok, piaci, marketing, kereske
delmi, vállalati információk továbbítása, a 
szoftverfejlesztők munkájának segítése);

► adatgyűjtő hálózatok (meteorológiai, kör
nyezetvédelmi, vízügyi, technológiai ada
toknak a feldolgozó központba történő 
gyors, hatékony továbbítása);

► interaktív hálózat (helyfoglalási rend
szerek (repülő, szálloda); bankok, biztosí
tó társaságok központ-fiók közötti kap
csolattartása, tranzakciók lebonyolítása; 
távvásárlási, eladási információk biztosí
tása; online információszolgáltatás, adat
bázisok lekérdezése; elektronikus levele
zés; elektronikus publikálás; online doku
mentumátvitel; elektronikus konferenciák 
szervezése, lebonyolítása);

► mobil rendszerek (földi, vízi, légi szolgá
latban való alkalmazásra).

A mobil terminálok száma az USA-ban 1989- 
ben 20 000 volt, 1995-re valószínűleg 2 millióra 
emelkedik.

A műholdas rendszerek lehetőséget nyújta
nak ember-ember, ember-gép és gép-gép kom
munikációra egyrészt, másrészt egy, illetve két- 
utas kommunikációra. Ezek összefüggéseit a 6. 
ábra mutatja be.

Egy harmadik, komplex és a műholdas kom
munikációs- és információs szolgáltatásokra is ér
vényes felosztási lehetőséget mutat be a ábra:

Az összetett információtárolásra, keresésre, 
konvertálásra lehetőséget nyújtó szolgáltatáso
kat hozzáadott értékű szolgáltatásoknak (Value 
Added Services), VAS-nak is nevezzük.
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6. ábra
Műholdas információs, kommunikációs szolgáltatások.13
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A továbbiakban a legjellemzőbb műholdas 
szolgáltatásokat vizsgáljuk, előbb a „tiszta”, alap
szolgáltatások, majd a komplexebb, hozzáadott 
értékű szolgáltatások köréből.

„Tiszta” kommunikációs szolgáltatások (tele
fon, rádió-televízió műsorszórás)

A távközlési műholdakat először nagy távol
ságok közötti telefonösszeköttetésre és tévémű
sorok szórására használták. Az Intelsat I, amelyet 
1965-ben bocsátottak fel, 240 hangcsatornát biz
tosított, az Intelsat VI, 1989-tól már 120 ezret, és 
a csatornánkénti költség is tized részére csök
kent. A műholdas átvitelnek jelentős szerepe volt 
abban, hogy a telefonköltségek is csökkentek.

Az Egyesült Államokban a telefonvonalak 7%-a 
már a VSAT-technikán alapul, Európában még csak 
két-három éve honosodott meg, de rohamosan terjed, 
és valószínűleg Magyarországon is fontos telefonpótló 
szerepet fog játszani (bár természetesen nem fogja fel

váltani, hanem csak kiegészíteni a hagyományos pos
tai vonalakat).22

A tévéprogramok terjesztésében a műholdas 
szóráshoz kapcsolódva fontos szerepet játsza
nak a földi kábeltévéhálózatok, de tömegesen 
vesznek igénybe autonóm parabola-antennás 
műholdvevőket is.

A műholdas átvitel jelentősen kibővítette a 
fogható tévécsatornák számát, több műhold fel
adata a tévé műsorszórás (Id. még a 3. tábl.). Az 
Astra műhold egymaga 16 csatornát közvetít: 
Sky Channel, Sky News, Sky Movies, Eurosport, 
Screensport, RTL, MTV, Lifestyle, Sat 1, Pro 7 
stb. A műholdvevők sztereóadások, kettős nyel
vű műsorok, továbbá rádióműsorok vételére is 
képesek.

Bár a műholdas tévéprogram műsorszórás 
elsősorban a szórakoztató, aktuális politikai, nép
szerűsítő műsorokra irányul, jelentősek okta
tási, képzési, továbbképzési alkalmazásai is, kü
lönösen olyan hatalmas kiterjedésű országok
ban, mini az USA, Kanada és Ausztrália. Ezt 
azért is érdemes hangsúlyoznunk, mert az „elekt-

3. táblázat
Újabb nemzetközi és európai feladatkörű műholdak9
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ronikus egyetem” kibontakoztatását célzó akciók 
sokszor éppen a könyvtáraktól indultak ki.

Az Austral National University-n pl 1989-90-ben vé
geztek vizsgálatot nyolc tévécsatorna (köztük japán, kí
nai, thaiföldi, orosz) műholdas közvetítésével kapcsolat
ban (igények, azok kielégítésének módja), s úgy találták 
(többek között), hogy az orosz Gorizont által közvetített 
programokat nagyon jól fel lehet használni a nyelvokta
tásban, illetve az orosz kultúrával, politikával stb. kapcso
latos háttórinformádók megszerzésében.23

Európában többek között az OLYMPUS 
program keretében kerül sor műholdas átvitelre 
képzési, továbbképzési célból a University of 
London LIVE/NET hálózatának a szolgáltatása
ként24 Ennek keretében könyvtárosoknak, tájé
koztatási szakembereknek segítséget adnak az in
formációtechnológiai ismeretek elsajátításában.

A felhasználóhelyen fogadó-dekódoló készü
lékre, D 2MAC konvertáló berendezésre van 
szükség. Az OLYMPUS programok kísérleti véte
lére sor került többek között a Veszprémi Egyete
men is. Az OLYMPUS-nak három közvetlen okta
tási-képzési szolgáltatása van a DBS-en, SSC-n 
és a Plymouth Uplink-en keresztül. Szabadon má
solhatók a sugárzott programok, de ezen túl lehe
tőség nyílik olyan szolgáltatásokra is, mint adatbá
zisok használata, videokonferenciák szervezése.

Hozzáadott értékű szolgáltatások

A használói tévékészülékeken keresztül a - 
deotexszolgáltatások igénybe vétele műholdas 
közvetítéssel is lehetséges, pl. az Antiope/Dion 
(francia), Bildschirmtext (német), Captains (ja
pán) rendszerben. Említést érdemel a BBC 1200 
bit/s sebességű „Datacast” szolgáltatása (pénz
ügy, lóversenyfogadás stb.). Kísérletek történtek 
a DBS (Direct Broadcast Satellites), a kábeltévés 
helyi elosztás, és a videotex integrált rend
szerben történő alkalmazására, pl. a Reuters hír- 
ügynökség adatbázisa vonatkozásában.25

Online információszolgáltatás

A 70-80-as évektől a műholdaknak nagy sze
repük van a nyilvános adatbázisok globális hoz

záférhetőségének a biztosításában, az adatbázis
szolgáltató központokon (Dialog stb.) keresztül, 
az adatbázisok építésében és használatában, a 
nyilvánosan elérhető számítógépes könyvtári ka
talógusokban (OPAC) való keresésben, valamint 
az interaktív kommunikáció egyéb lehetőségei
nek a biztosításában.

Elektronikus levelezés (E-MAIL)

Az e-mail személyes jellegű szövegek, ada
tok, parancsok átvitelére alkalmas, ahol nem fel
tétlenül szükséges az, hogy az üzenetváltás idő
pontjában mindegyik fél jelen legyen. Ebbe a 
kategóriába tartozik a levelek, körlevelek, értesí
tések, körkérdések, referensz-kérdések, könyv
tárközi kérések, reklámok, álláshirdetések, SDI- 
szolgáltatások, listák küldése, valamint kéziratok 
küldése a szerkesztőségekbe.26

Elektronikus publikálás

A primér tudományos publikációk terén egy
re nagyobb szerepet játszik az ún. desk-top pub
lishing (DTP), a számítógéppel segített kiadvány 
(cikk) előállítás. Ugyanakkor az elektronikus fo
lyóiratok terjedését nem is annyira a technikai le
hetőségek határozzák már meg (hiszen ezek jó
részt már adottak), hanem a tudományos érték- 
rendszer.

Az EURODOCDEL (DOCDEL) a holland Europe- 
DATA irányításával fontos szerepet vállal abban, hogy az 
Európai Közösség országaira vonatkozó adatok hozzá
férhetők legyenek az európai dokumentációs központok 
számára (point-to multi-point alkalmazásában).

A DOCDEL projekt részeként elektronikus kiadói 
kísérletekre is sor kerül (1) online kémiai folyóiratokat 
(Royal Society of Chemistry, NBr), matematikai (Co- 
missariat a L’Electronic Magazine-t a Learned Informa
tion, NBr), valamint két információipari magazint 
(VNU, holland-angol kiadó) lehet ily módon elérni. 
Ezekhez az elektronikus folyóiratokhoz és más DOC
DEL kísérleti szolgáltatásokhoz nyújt jó lehetőséget az 
APOLLO műhold.27

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/4. 689



Elektronikus dokumentumátvitel

A projekt jó lehetőséget nyújtott a dokumen
tumszolgáltatás különböző módjaival kapcsola
tos költségek elemzésére, beleértve a küldéssel, 
szállítással, fogadással kapcsolatos összes mun
kafolyamat költségtényezőjét,

1983-ban kezdődött az APOLLO program 
(Article Procurement with Online Local Orde
ring), amelynek elsődleges célja a dokumentu
mok elektronikus eljuttatása volt a dokumentum- 
szolgáltató központoktól a távoli könyvtárakban 
lévő igénylőkhöz, felhasználókhoz. Az APOLLO 
program működtetője a Commission of the Euro
pean Communities Directorate General XIII (In
formation Market and Innovation) és az Europe
an Space Agency (Európai Űrkutatási Ügynök
ség).

Az elektronikus dokumentumátvitel lehetőségei
nek feltárásában fontos szerepet játszott a BLLD (Bri
tish Library Lending Department, a Brit Nemzeti 
Könyvtár Kölcsönzési Részlege), a világ egyik legna
gyobb dokumentum-szolgáltató központja, amely már 
évek óta rendelkezik mind a szövegek, mind a grafikus 
adatok digitalizálását lehetővé tevő berendezésekkel.

A FIZ 4 Fachinformationszentrum Energie, Physik 
und Mathematik (Németország) az elektronikus publi
kációban, illetve a digitalizált információk műholdon 
keresztül történő eljuttatásában végzett úttörő kísérle
teket.28

A Satelüfe Medical Information Service Project 
célja, hogy a távközlési műholdat felhasználja az or
vostudományi dokumentumok olyan helyekre történő 
közvetítésében, ahol a hagyományos távközlő szolgál
tatások nem léteznek, illetve nem megbízhatóak. Ilyen 
kísérleti program keretében kapcsolják össze a British 
Medical Association-t (Brit Orvostudományi Egyesület) 
és a varsói Központi Orvostudományi Könyvtárat. Az 
átvitel megfelelő szoftver alapján a fax és mikroszámí
tógép integrált működésére épül, s az átvitt dokumen
tumok elektronikusan tárolhatók, s tetszés szerinti for
mában kinyomtathatók.29

Elektronikus konferenciák

Az elektronikus videokonferenciák szervezé
sére a 80-as évek elején nőtt meg az igény, mely

kielégítését széles körű felmérések előzték meg, 
kiterjedve korosztályokra, társadalmi csoportok
ra, témakörökre.

Ilyen felmérést végzett a Public Service Satel
lite Consortium 1980-ban az USA-ban a könyv
tárak körében.30

Könyvtári-információs alkalmazási példák: A 
CATVLIB hálózat Amerikában a könyvtárak és a 
műholdas kommunikáció összeházasítását szol
gálta a kábelhálózatok révén. Az első CATVLIB 
videokonferenciára 1981-ben került sor, az Ame
rikai Vöröskereszt két órás élő programot szerve
zett 53 könyvtár részvételével a SATCOM 1,16-os 
transzponderén keresztül.

1986-ban a University of Saskatchewan szervezett 
egész napos videokonferenciát a műszaki információ 
témakörében 180 résztvevővel, vizuális szemléltetés
sel, előadásokkal, hozzászólásokkal.31

Ebben az időben a kábelhálózatra kapcsolt 
könyvtáraknak nyílt lehetősége arra, hogy földi köz
ponton keresztül műholdas kapcsolatba lépjenek egy
mással. Európában is népszerű szolgáltatás lett.

Megemlítendő az OLYMPUS program, melynek 
középpontjában a Polytechnic South West áll nagy vi
deóstúdióval, és széles körű tapasztalatokkal a műhol
das információátvitelben, valamint elektronikus konfe
renciák szervezésében. A STARNET kísérletet is ők 
kezdték el három sorozatban: távkonferenciák szerve
zésével, üzletemberek, mérnökök, valamint gyógysze
részek, mezőgazdászok, illetve könyvtárosok részére.

Magyarországon is sor került műholdas, 
konkrétabban VSAT-videokonferenciákra, pl. 
1991 decemberében a Budapesti Műszaki Egye
tem, egy ausztriai és egy hollandiai terminál kö
zött, éppen egy a VSAT-technikát népszerűsítő 
szeminárium ideje alatt.

Már megtörténtek a kezdeti lépések az Észak- 
Amerika, Európa, illetve Magyaroszág közötti video- 
konferencia-összeköttetés megteremtésére, elsősor
ban az üzleti, jogi, oktatási és orvosi alkalmazásokra<io
gondolva.

Elektronikus kerekasztal-konferenciákra tehát 
viszonylag olcsón, s gyakorlatilag időtől és távol
ságtól függetlenül kerülhet sor, s az ilyen konfe
renciák egyik végterméke éppen az egyes konfe
renciai előadások, hozzászólások adatbázisa 
lehet, ami arra utal, hogy az elektronikus távkon
ferenciák nemcsak a kommunikáció rugalmas 
formáit jelentik, hanem az elektronikus kiadói te
vékenység és információterjesztés új típusainak 
kialakításához is alapot teremtenek.
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Magyarországi fejlemények

Magyarországon az információtechnológia 
fejlődését (s ezen beiül az adatátvitel) fejlődését 
két fő tényező hátráltatta a 70-80-as években: az 
egyik az anyagi források beszűkülése, a másik 
pedig a COCOM jegyzék, mely egészen napjain
kig lehetetlenné tette a legfejlettebb technológia 
behozatalát. Mára a korlátozó intézkedések felol
dódtak, de még fennállnak az alkalmazásukkal 
kapcsolatos bizonyos jogi problémák: remélhetően 
a moratórium megszűnése és a frekvenciagazdál
kodási törvény megszületése után éiénkebb lesz az 
üzleti tevékenység e téren. A Magyar Űrkutatási 
Iroda létrehozásáról szóló kormányrendelet már 
megszületett a hazai kutatási-fejlesztési munkák 
hasznosítására, a hazai és a nemzetközi együtt
működés koordinálására.33

Az Eutelsathoz és az Intelsathoz való csatla
kozást egy minisztériumi döntés lehetővé tette.34

Az űrtávközlési technika kifejlesztését Ma
gyarországon megelőzte a csomagkapcsolt és 
bérelt vonalhálózat nagy ütemű fejlesztése, illet
ve azzal párhuzamosan halad, s ez egyben a 
VSAT-technika alkalmazására is kihat.

Az igények felmérését, a marketing tevékeny
séget konkrét gyakorlati lépések is követik. A 
VSAT-rendszerek meghonosodásában jelenleg a 
következő vállalatok játszanak szerepet: MATAV, 
a BankNet Kft35, a BCN Kommunikációs Hálózati 
Tervező és Szolgáltató Kft, a Magyar Távirati Iro
da, a Magyar Műsorszóró Vállalat (ez utóbbi há
rom közös vállalkozásban)36, a SATCOM Űrtáv
közlési Kft, valamint a BB-DATA (német informa
tikai és kommunikációs tanácsadó és 
rendszermegvalósító vállalkozás magyar leány- 
vállalata).37,33

Érdekeltek a magyarországi űrtávközési üz
letben az amerikai VSAT-gyártók: a Hughes Net
work Systems (mely ebben az iparágban a veze
tő helyen áll, világpiaci részesedése meghaladja 
a 60%-ot), GTE Spacenet és az AT&T Tridom, 
vagy az EuroDATA vállalkozás, melynek egyik fő 
résztvevője, társalapítója a fentebb említett BB- 
DATA.

A VSAT-szolgáltatások megvalósításában há
rom lehetőséggel élnek

► együttműködés külföldi VSAT szolgáltatá
sokkal,

► a külföldi VSAT-hub főállomások haszná
lása

► saját hub-főállomások kiépítése Magyar- 
országon, melyek révén mind belföldi, 
mind külföldi szolgáltatások nyújthatók. 

Egy ilyen hub főállomás ára 1,2-1,5 millió $- 
ba kerül, és méretétől függően 500-1000 VSAT- 
állomást tud kiszolgálni. Bár az USA-ban a 
VSAT-szolgáltatás olcsóbb, mint a földi nyilvános 
csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, Euró
pában és Magyarországon ez nem így alakult. A 
rendszer bevezetőinek célja annyi, hogy a bérelt 
vonalas, földi X.25-ÖS magánhálózat árához ha
sonlót tudjanak kialakítani. A VSAT rendszerek 
alkalmazása Magyarországon csak elhanyagol
ható mértékben műszaki, sokkal inkább keresleti 
és gazdaságossági kérdés.

Elsősorban a kétirányú összeköttetésekre al
kalmas adó/vevő terminálok iránti kereslet növe
kedése várható, az alábbi kommunikációs infor
mációs szolgáltatási típusokban: nemzetközi táv
beszélő szolgáltatásba való bekapcsolódás; 
bankok; biztosítótársaságok; utazási irodák ma
gas igényeket kielégítő rendszerbe szervezése; 
külföldi érdekeltségű vegyes vállalatok felei kö
zötti gyors információcsere; gyors információát
vitel tőkeerős vállalkozók részére; elektronikus 
posta; s feltehetően (s ez már a könyvtári-infor
matikai alkalmazások irányába is mutat) az elekt
ronikus kiadás és terjesztés, az adatbázisokban 
való keresés, valamint más online szolgáltatások.

A Magyar Távirati Iroda belépése az „Űrszö
vetségbe”, az ebben az irányban tett jó lépésnek 
tekinthető.
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