
Ομότιμη παραγωγή
προβλήματα και πιθανές λύσεις



Redhat

1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, 
νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση

2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη 
δομη

3. Πατέντες
4. Υποδομη
5. Fedora - Κοινοτητα που συνεσφερει στον 

κωδικα χωρις να βγαζει καποιο εισoδημα.



Redhat

6. Συνδρομες: ενημερωσεις, διορθωσεις 
σφαλματων  
    α. ολα κεντρικα ελεγχομενα.
    β. το λογισμικο κλειστο μεχρι το 2008.
7. Μεγεθος εταιριας, αρχικο κεφαλαιο. 
(Πληρωμη των μισθων ενος μεγαλου αριθμου 
ατομων) 



Redhat

Γιατι δεν γινεται ο διαμοιρασμος κερδων στους 
προγραμματιστες?

Redhat, μια εταρεια η οποια συμμετεχει στην 
συμπαραγωγη του linux πυρηνα, αλλα σαν 
εταιρεια δεν λειτουργει με ομοτιμους ανοιχτους 
ορους.



Uber

1. Κεντρικα ελεγχομενες υποδομες
2. κεντρικος ελεγχος δεδομενων
3. Νομικο συμβολαιο των οδηγων με την 

εταιρεια.
4. Ενα μοναδικο σημειο επαφης με τους 

πελατες.
5. To uber λειτουργει ως μεσαζοντας.



Uber: Αποτελεσμα

Αξια εταιρειας: 40δις$

Οι οδηγοι της Uber πληρώνονται λιγοτερο απο 
τους οδηγους taxi.

Ειναι η εταιρεια Uber εταιρεια p2p? 
Μαλλον ΟΧΙ.



 Ανοιχτο Λογισμικο/Hardware γαι την μειωση του κοστους 
παραγωγης Κεφαλαιου.

1.Η παραγωγη εσοδων/κερδων διατηρείται μεσα στην 
εταιρεια.
2. Η παραγωγη κεφαλαιου εξωτερικεύεται .

Απο την αλλη, επιτρεπει σε μικρες ομαδες/ατομα να 
χρησιμοποιησουν αυτο το κεφαλαιο για να παρεχουν 
υπηρεσιες.



  παραδειγματα:

Apache Lucene - Solr

1. πολλες μικρες ομαδες προγραμματιστων παρεχουν τις 
υπηρεσιες τους.

2. Lucidworks - μη p2p.

Apache Cassandra

Datastax - μη p2p 



Facebook - Open Compute Project. 
Ανοιχτο Hardware για τους διακομιστες
Λογος: Επανασχεδιασμος του Data Center τους στο 
Ορεγκον.

Ο τροπος με τον οποιο το Facebook βγαζει χρηματα 
παραμενει ασφαλης. 
Οι χρηστες παραγουν πληροφοριες και ενδιαφεροντα υλικο 
με διανεμημένο τροπο.
Το Facebook ομως δεν ειναι ομοτιμη εταιρεια. (p2p)



MakerBot
Ιστορικο:
2007: αρχη του project με βαση το RepRap
Αρχικη χρηματοδοτηση απο 3 ατομα (75χ.$)
2011 επενδυτικη εταιρεια προσφερει 10εκ.$ και μπαινει στο 
διοικητικο συμβουλιο της εταιρειας.
2012 ο 3d εκτυπωτης παυει να ειναι ανοιχτο Hardware.
2013 Η εταιρεια εξαγοραζεται απο την stratasys με το ποσο 
των 403εκ.$.



MakerBot

προβληματα:
1. η χρηματοδοτηση ειναι σημαντική.
2. τα μοντελα 3d παρεχονται δωρεαν απο την 

κοινοτητα thingiverse. Η εκτυπωση ομως 
απαιτει να αγορασεις εκτυπωτη.



Lulzbot

1. Ο εκτυπωτης τους ειναι ανοιχτο Hardware.
2. Η ιδια η εταιρεια δεν εφαρμοζει την ομοτιμη 

παραγωγη για την κατασκευη, αναπτυξη του 
εκτυπωτη.



Συνεργατικο Κινημα

1. Δημοκρατικες δομες οργανωσης
2. Δεν υπαρχει αλλοτριωση του εργαζομενου.
Ομως,
1. Συνήθως απαιτεί τη συμμετοχη στο κεφαλαιο 

της εταιρειας.
2. Δεν ειναι ομοτιμη παραγωγικη διαδικασια.

(p2p). To κεφαλαιο εις όφελος των 
εργαζομενων και οχι της κοινωνιας. 



Debian

“In most jurisdictions around the world, the 
Debian project is not in a
position to directly hold funds or other 
property. Such assets are
therefore owned by a number of so called 
'Trusted Organizations'.



Debian
“SPI is a non-profit organization which was founded to 
help organizations develop and distribute open hardware 
and software. We encourage programmers to use the GNU 
General Public License or other licenses that allow free 
redistribution and use of software, and hardware 
developers to distribute documentation that will allow 
device drivers to be written for their product.”



Πιθανές Λύσεις

1. Μια νεα μορφη ιδιοκτησιας στην οποια 
κανενας δεν εχει την αποκλειστικότητα 
χρησης. (Nondominium)

2. Υπαρχουν κανονες χρησης για την 
προστασια των υλικων πορων, οι ποροι 
αυτοι μπορουν να χρησιμοποιηθουν απο 
ολους.



 Μεταφορα των πορων μιας κοινοτητας σε μια 
μη κερδοσκοπικη εταιρεια η οποια εχει ως 
σκοπο να διαχειριζεται τους κοινους πορους και 
να παραχωρει τη χρηση τους σε οσους την 
επιθυμουν.



 Ολα τα δεδομενα της εταιρειας απο το 
πελατολογιο της, τον τροπο παραγωγης της 
αλλα και τις αναγκες της σε υλικα και 
προσωπικο ειναι ανοιχτα δεδομενα.

Φτιαχνουμε υποδομες/λογισμικο(api) που να 
επιτρεπει το διαμοιρασμο της ζητησης/των 
πελατων σε πολλες διαφορετικες ομαδες 
προγραμματιστων/παραγωγων.



 Ομοτιμη παραγωγη επι πληρωμη.

1. Ολοι εχουν τη δυνατοτητα συμμετοχης στην 
παραγωγικη διαδικασια.

2. Με την πωληση ενος προϊόντος, ολοι 
πληρωνονται με βαση τη δουλεια που εχουν 
κανει και την εξισωση διαμοιρασμου της 
αξιας που εχουν αποφασισει. 



Δικτυο Starbucks

 





 Δημιουργια δικτυων 
συμπαραγωγης/συσσωρευσης κεφαλαιου σε 
ολο τον κοσμο.

Η αριθμητικη υπεροχη μας μας επιτρεπει να 
συναγωνιστουμε μεγαλες εταιρειες.



Οικονομικη συσσωρευση κεφαλαιου
α. Υπαρξη κεφαλαιου.
β. διανεμημενος ελεγχος των κεφαλαιων προς επενδυση, 
με μηδενικες γραφειοκρατικες αναγκες.

λυσεις:
Pat Conaty - προηγουμενη ομιλια
ryaki.org - η δικη μου προταση



Που εφαρμοζεται αυτο το μοντελο;

 



Sensorica (.co)
 

SENSORICA is committed to the design and deployment of 
intelligent, open sensors, and sensemaking systems, which allow our 
communities to optimize interactions with our physical environment 
and realize our full human potential.

Sensorica is an open value network with contributors around the 
world.



παραδειγμα απο την Sensorica
In January 2015 Atelier Barda, a group of architects and designers from 
Montreal, trusted SENSORICA with a contract to design an interactive imaging 
system, to be installed in Forillon National Park, in Gaspesie QC, Canada, 
which is administered by Parks Canada, a branch of the federal government.

 The project was executed in an open way. Three SENSORICA affiliates 
answered the call and delivered successfully, exceeding the client's 
expectations, who was a bit skeptical in the beginning, knowing that he was 
dealing with a new type of organization. 

One of these affiliates, Abran, lives in Pakistan. The project was coordinated 
using SENSORICA's new open service providing methodology, mediated by our 
virtual infrastructure.

http://atelierbarda.com/
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/qc/forillon/index.aspx
https://docs.google.com/document/d/1rsjgDAYhCPGHZ6yOmAdHevCSOU-jd0XqY5Yh-kxCEGg/edit


mikorizal.org

Λογισμικο υποστηριξης των ανοιχτων 
δικτυων αξιας.







Nova Scotia Food Network

 





 
Απο:
Ελευθερο λογισμικο/Hardware:
α) δεν σημαινει κατ αναγκην δωρεαν
β) σημαινει ελευθερια για το χρηστη/προγραμματιστη

σε:
οχι στην ελευθερια ενος ανεργου,
αλλα στην ελευθερια ενος ατομου που μπορει να 
επιβιωνει μεσα απο την ομοτιμη παραγωγη. 


