
zeket a sorokat a United légitár-
saság Chicagóból Los Angelesbe
tartó Boeing 777-es repülõgépé-

nek üzleti osztályán, az egyik székben
ülve írom. Balomon egy LCD-képernyõ
nyúlik ki a kéztámlából. A képernyõn
egy térkép látható, amely megmutatja,
mit látok, ha a gép jobb oldalán kinézek
az ablakon.
A térképet váltakozó nézetekben vehe-
tem szemügyre, akárcsak egy repülõszi-
mulátor esetében. Most éppen azt mu-
tatja, hogy a Sziklás-hegység felé tar-
tunk Fort Collins érintésével, a Colorado
állambeli Denvertõl északra. Mintegy
30 mérfölddel délebbre található a
Wyoming állambeli Cheyenne, amely
innen egy repülõtér kifutópályáit körül-
vevõ utcákból és épületekbõl álló lapos
mintának látszik. A város fõutak és
vasútvonalak csomópontjában fekszik,
amelyek – a csaknem állandóan fújó
szelek által teljesen simára alakított tá-
jon – halovány vonalaknak tûnnek.
Néhány millió évvel ezelõtt az ablakból
látható táj nagyrészt olyan lapos volt,
mint Nebraska, amikor azonban a he-
gyek felemelkedtek a síkságokból, a
puha talaj elvesztette puha felsõ rétegét,
s ebben a szélnek valószínûleg nagyobb
szerepe volt, mint a folyóknak, amelyek
munkája sokkal nyilvánvalóbb. Mindez
nem csak felületesen érdekel engem,
ugyanis az elmúlt néhány évben bele-
mélyedtem John McPhee mûveibe, aki
ugyanazt mûveli a geológiával, amit
Shakespeare a szerelemmel. McPhee
számára nincs olyan szikla, melynek
a története túlságosan unalmas lenne,
és ezt minden egyes lapon, minden
egyes könyvében be is bizonyítja.
McPheenek az amerikai geológiát érintõ
témájú könyveit 1998-ban egy vastag
munkában – rövidített formában –
összefoglalták, és a „Régi világok kró-
nikája” címet kapta. El is nyerte vele a
jól megérdemelt Pulitzer-díjat. Kedvenc
könyvem tõle a „Síkságok felemelke-
dése” (Rising from the Plains), amely
két mesét szõ egybe: Wyoming távoli
múltjának történetét, és David Love

geológusét, aki ennek legutóbbi 89 évé-
ben élt. David Love, aki egy gyér ter-

mést hozó tanyán nõtt fel az állam kel-
lõs közepén, a Földtani Szemle 1955-ben
és 1985-ben kiadott Wyomingról készí-
tett térképeinek a készítõje volt. Kutatá-
sait egymaga végezte, nagyrészt terepen
– életének mintegy negyedében szabad
ég alatt aludt.
A McPheehez és Love-hoz hasonló em-
berekben engem az vonz, hogy jó érzék-
kel kínálnak szilárd alapokon álló nézõ-
pontot egy olyan területre nézvést,
amelynek a Linux és a számítógépipar
érettebbé válásával egyre alapvetõbbé
kell válnia. Ez pedig az infrastruktúra 
– illetve kedvenc kifejezésemmel élve –,
az interstruktúra. A kifejezésen számító-
gépes és kommunikációs környezetünk
legalapvetõbb szintjét értem. A Linux
jelen van a még alacsonyabban szinten
levõ és egyetemesebb jelentõségû kör-
nyezet fölött, melyet Internetnek neve-
zünk. Minden egyes kódrészlet, amelyet
hozzáteszünk vagy megváltoztatunk,
olyan szilárd anyaggá alakul át, amely-
bõl civilizált világunkat építjük fel.
A földtanban a „megbízható” kifejezéssel
a sziklára szokás utalni, amely (el)moz-
díthatatlan. Építhetünk rajta vagy belõle
házat, és bízhatunk benne, hogy nem
omlik össze, ha a meredek részén má-
szunk fel. Nincs benne semmi titokzatos,
rejtegetnivaló sem. Ugyanez igaz a prog-
ramkódra is. Az infrastrukturális prog-
ramkód természeténél fogva megbíz-
ható. Ezen kívül szabadon felülvizsgál-
ható és továbbfejleszthetõ. Az infrastruk-
turális programkód fejlesztésekor hasz-
nált értelmi és alkotó folyamatok sem
kevésbé természetesek, mint azok a föld-
tani erõk, amelyek a mészkövet már-
vánnyá alakítják.
A megbízhatóságnak egy másik szem-
pontja is létezik. David Love szerint
„az emberi környezet, a jó és a rossz
is a sziklával kezdõdik, összekapcsolva
a két másik létszükséglettel: a vízzel és
a levegõvel. Ha tönkretesszük valame-
lyiket e három alapvetõ létszükséglet
közül, az emberiség nagy bajba kerül.”
Most cseréljük ki a „szikla” szót „Inter-
netre”, és az „emberiség” szót „számí-
tástechnikára”, és rögtön jobban meg-
értjük, Love mire gondol.

Az infrastruktúrától függünk. És mivel
a természetben számos helyütt bõsége-
sen megtalálható, sokan értik közülünk
a mûködését és a jelentõségét.
A Linux „átlátszósága” a Linux termé-
szetétõl fogva adott infrastrukturális
elõnye a Windows-rendszerrel szemben.
Még ha a Windows százszázalékosan
megbízhatóvá válik is, továbbra is átlát-
szatlan marad mindaddig, amíg forrás-
kódja zárt lesz. Építs belõle bármit, amit
akarsz, csak alapkõként ne használd.
Ez nem azt jelenti, hogy a kereskedelmi
fejlesztõknek semmi keresnivalójuk
sincs az infrastrukturális alapkövek
megalkotásában. A SOAP és XML-RPC
(mindkettõ nyílt szabvány) kereskedelmi
fejlesztõje, Dave Winer úgy véli, hogy
„ne azt kérdezd, mit tud tenni érted az
Internet, hanem azt, mit tudsz te tenni
az Internetért”. A Linux folyamatos
továbbfejlesztése lehet az egyik válasz
erre a kérdésre.
Amint lassan megkezdjük a leszállást
Los Angelesben, azon kapom magam,
hogy arra gondolok, hosszú távon (a szá-
mítógépes infrastruktúra megszilárdu-
lásához szükséges idõszakban) a valódi
harc nem a Linux és a Windows között
zajlik majd, hanem az infrastruktúra ter-
mészetét tiszteletben tartók és azt figyel-
men kívül hagyók között. Akik tisztelet-
ben tartják, azok az Internetet tekintik az
egyedüli olyan felületnek, amely méltó
erre a szóra. Akik nem tartják tisztelet-
ben, azok a Hálót csak egy újabb csõve-
zetékrendszernek tartják. Velük vívandó
harcunk azoknak az üzleti modelleknek
a védelmét szolgáló szabályozásról fog
szólni, amely modelleknek szükségük
van a csõvezeték feletti ellenõrzésre, és
amelyeket az Internet hatékonysága
azzal fenyeget, hogy szükségtelenné
válnak. De gyõzni fogunk, mert a termé-
szet a mi oldalunkon áll.
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Elemi erõk – természeti elõnyök
Doc a nyugati területek geológiáját metaforaként használva a Linuxnak 
a civilizált világ infrastruktúrájában betöltött szerepén elmélkedik.

Töprengõ

Doc Searls
(doc@ssc.com)
a Linux Journal
szerkesztõje és
a Cluetrain Manifesto
társszerzõje.

E

© K
isk

apu
 Kf

t. M
ind

en 
jog

 fe
nnt

art
va


