
gy az AT&T-nél széles körben
terjesztett belsõ dokumentum-
ban (� http://www.rageboy.com/

stupidnet.html) David Isenberg a követ-
kezõt írta: „Az Internet szakít a telefon-
társasági modellel, ugyanis az ellenõr-
zést átadja a végfelhasználónak, még-
pedig azáltal, hogy kiveszi a képbõl a
rejtett hálózati részleteket.”
Írása miatt David elveszítette az állását
az AT&T-nél. De igaza volt. A Hálózat
közvetítõ nélkülisége számtalan új
hatékony módszert támogat, amelyek
észrevétlenek maradnak, hiszen a hát-
térben zajlanak.
A GXS elnök-vezérigazgatója, Harvey

Seegers elmondta nekem, hogy a Hálózat
erõegyensúlyt hozott létre a kínálat és a
kereslet között. Szavai szerint régebben a
GE uralta a vevõihez fûzõdõ kapcsolato-
kat, de a Hálózat színre lépésével ennek
vége szakadt. Azt tapasztalják, hogy többé
nem nyomhatják le erõbõl a vevõiket – és
ez tetszik nekik, mert most sokkal egész-
ségesebb kapcsolatot építenek ki velük.
A Cluetrain (�http://www.cluetrain.com)
megjelenése után sok más nagy cégtõl is
ugyanezt hallottuk, például a Wal-Mart-
tól, a Johnson & Johnsontól, a Pruden-
tialtól és az Ericssontól. De gyanús csön-
det tapasztaltunk azoknak a cégek háza
táján, amelyek révén az Internet tény-
legesen mûködik. A Verizon, az AT&T, a
Qwest, a Time Warner Cable, a Comcast,
a Cox és az SBC mind megpróbálnak
internetnyelven beszélni, de továbbra is
úgy tûnik, mintha arról álmodoznának,
hogy az értékes tartalmakat közvetítõ
csövek végén található elõfizetéses csa-
pok a kezükben lennének. Ez az álom
rémálom, mióta a távközlési cégek széles
sávú szolgáltatásaikat ugyanazon egyen-
lõtlen erõeloszlás alapjaira építik fel, mint
amit a fogyasztói marketing alakított ki.
A szemükben az Internet is csak ugyan-
olyan volt, mint a televízió: a nagyok
szólnak a kicsikhez, kevesen a sokakhoz.
A szórakoztatóipar nagy „tartalomközlõ”
cégei is a legkevésbé azt akarták látni,
hogy a buta fogyasztók milliárdjaiból
okos vásárló legyen, vagy ami még
rosszabb: okos szolgáltató.
De hosszú távon (és ez nagyon hosszú

táv is lehet) az Internet meg fogja verni
a nagyokat. És amikor ez megtörténik,
a távközlési és tartalomszolgáltató cégek
újra szembekerülnek ugyanazzal a kér-
déssel, mint 1995-ben: hogyan kereshe-
tünk itt pénzt?
A közvetítõnélküliségrõl folytatott vita
nem vezet célhoz a kongresszusnál, és
valószínûleg az üzleti életben sem lesz
eredményes – a valóságba ültetett meg-
oldásokra van szükség. Én az azonosítást
(ID) javaslom. A legkülönfélébb üzleti
lehetõségek nyílnak meg, amint az azo-
nosítási protokollok készek a rájuk ala-
puló üzleti találmányok támogatására.
Az azonosítás jelentõségének felmérésé-
hez figyeljük meg saját azonosítóink,
más szóval az üzleti világban bennünket
képviselõ személyiségek kérdését. Ezek
közül mennyit kapunk külsõ szerveze-
tektõl? Hány olyan van, amelyet nem
elsõsorban mi ellenõrzünk? Mindkét
esetben közel száz százalék az arányuk?
Milyen új üzleti lehetõségek nyílnának
meg, ha mi magunk tartanánk uralmunk
alatt a bennünket képviselõ azonosítókat?
Mi lenne, ha azonosítónk olyan proto-
kollok alapján mûködne a hálózatokkal
összekötött világban, amelyek a mi olda-
lunknak is épp akkora hatalmat adná-
nak, mint amilyen a termékek elõállítói-
nál és a tranzakciók feldolgozóinál van?
Milyen új üzleti lehetõségek nyílnának
meg, ha azonosítókészletünknek saját
API-jai lennének, amelyek megenged-
nék, hogy eldöntsük, mi történjen sze-
mélyes adatainkkal: helyünkkel, cél-
jainkkal, a legkülönfélébb dolgokkal
kapcsolatos érdeklõdésünkkel? Melyek
azok a már létezõ kereskedõk, akik
mindenféle új, tartalmas módszert ki
tudnának találni, hogy kapcsolatba
kerüljenek vásárlóikkal? Könnyû elkép-
zelni a számtalan új üzleti lehetõséget 
– és azt, hogy sokkal kevesebb lesz
a nem kívánt reklám, PR, hirdetés, rek-
lámlevél és a többi bosszantó találgatás
arról, hogy vajon mit szeretnénk mi,
fogyasztók.
Ennek megvalósítása a célja a
� http://www.PingID.com-nak immár
egy éve, amióta Andre Durand meg-
alapította. 

A PingID.org egyenrangú ügyfeleknek
szóló böngészõn vagy keskeny (beágya-
zott) ügyfélalapú nyilvános digitális azo-
nosítási rendszeren dolgozik. Kiterjedt
mértékben használja az XML, SOAP,
XML-RPC és más olyan szabványokat,
amelyeket a Jabber is igénybe vesz. A gya-
korlati megvalósításra csak akkor születik
meg az indíték, ha az emberek megpró-
bálják elképzelni, milyen nagyszerû mó-
dokon lehetne ezeket felhasználni. Íme
néhány olyan felhasználási mód, amelyet
Andre Durand gyûjtött össze:
1. azonosítási szolgáltatók (alapjában

véve azonosítót tároló szolgáltatások);
2. azonosságellenõrzõ, illetve -igazoló

szolgáltatások (tanúsítványokat,
illetve aláírásokat szolgáltatnak);

3. azonosságot védõ szolgáltatások
(olyan cégek, amelyek azt védik, illet-
ve ellenõrzik, hogy hogyan használják
fel a rólunk szóló adatokat);

4. azonosítási módok közti átjárhatóságot
biztosító szolgáltatások (olyan cégek,
amelyek az egyik rendszerben már lé-
tezõ azonosítót egy másik rendszerben
létezõ azonosítóvá alakítják át);

5. az azonosság hírnevén õrködõ szol-
gáltatások (olyan cégek, amelyek
segítenek megõrizni digitális azonos-
ságunkat, és afelett õrködnek, hogy
tiszta és pontos maradjon);

6. azonosítási hálózatok (ilyet épít ki
a PingID hálózata).

Ha a végfelhasználóknak megfelelõ
hatalmat adó digitális azonosítási rend-
szer létrejön, a fogyasztók vásárlókká
fognak továbbfejlõdni. Amikor ez meg-
történik, a fogyasztói viselkedés ellenõr-
zésével kapcsolatos érvelés vitatottá vá-
lik, és végre a közvetítõ nélküliség érve
nyer majd, és minden téren tarolni fog.
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Üzleti lehetõség az azonosításban?
Doc azt javasolja, hogy a nyílt vevõazonosítási szabványt használjuk a távközlési
és tartalomszolgáltatói iparágak megteremtésére.

Töprengõ

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