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Nossas redes sociais

A sociedade civil é constituída de redes 
sociais:

* Reticulares
* Habitam diferentes territórios
* Criam e movem capital social e cultural
* Conectam pessoas e coletivos com os 
recursos e soluções (pessoas, idéias, 
objetos,ferramentas) que lhes fazem falta



  

Web 1.0 >> Web 2.0

* DoubleClick >> Google AdSense
* Ofoto >> Flickr
* mp3.com  >> Napster
* Britannica Online >> Wikipedia
* páginas pessoais >> blogs
* especulação com dominios >> SEO
* páginas vistas >> custo por clique
* portais web >>  serviços web
* publicação >>  participação
* pastas (taxonomías)  >> etiquetas (folksonomías)
* páginas estáticas >> sindicação

O’Reilly, Tim (2005). “What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models 
for the Next Generation of Software”. O’Reilly Media.



  

Dados da Web 2.0

* Facebook: 540 milhões de usuári@s
* 13 milhões na Espanha (25%)
* Se você fosse um país seria o terceiro 
mais populoso do mundo

>> Social Media 3Q Update (9 de octubre de 2010)
http://bit.ly/cQ3r1c  

* Facebook: 540 milhões de usuári@s
* 13 milhões na Espanha (25%)
* 

* Orkut: 120 milhões de usuári@s
* 50 milhões no Brasil (25%)

>> Veja info brasil (21 julio 2010)
http://tinyurl.com/24xm73c 

http://bit.ly/cQ3r1c
http://tinyurl.com/24xm73c


  

Um Negócio na moda 

* A publicação aberta foi inventada pela rede 
Indymedia, o CMI (Seattle, 1999)

* Participação ≠ interação ≠ horizontalidade

* Internet sempre foi social e distribuída

Web 2.0 = modelo econômico que desloca o foco dos 
negocios do software aos dados 



  

Privacidade

* Paradoxo da privacidade

* Opacidade: não sabemos a quem damos os nossos dados

* Impunidade: a falta de uma regulação eficaz

* Cultura do nick vs. "Honestidade"

>> The Evolution of Facebook Privacy:
http://mattmckeon.com/facebook-privacy/ 

"Ter duas identidades é 
uma falta de integridade"

"A era da privacidade 
acabou"

(Mark Zuckerberg)

http://mattmckeon.com/facebook-privacy/


  

A mineração de dados

* Mineração do governo

“INDECT aims at developing tools for enhancing security of 
citizens and protecting confidentiality of recorded and stored 
information. INDECT targets crimes both in virtual (e.g. 
Internet child pornography, promotion of totalitarian symbols, 
trafficking in human organs,spread of botnets, viruses, 
malware) and real environments (e.g. terrorism, hooliganism, 
thievery). Furthermore, INDECT targets also threat detection 
(e.g. fire, artificial crowd, abandoned luggage, and people on 
rails).”

http://www.indect-project.eu/ 

* Nós podemos ser mineir@s

>> Touch Graph
http://www.touchgraph.com/TGFacebookBrowser.html 

http://www.indect-project.eu/
http://www.touchgraph.com/TGFacebookBrowser.html


  

Invasão Comercial

A publicidade contextual
E a mineração de dados?



  

Censura

* A censura política

>> Access Denied Map
http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/ 

* Guardiães da nossa moral

* A propriedade intelectual por cima do acesso à cultura 
e à liberdade de criar e compartilhar

>> “Ley Sinde” y contracampaña
http://xmailer.hacktivistas.net 

http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/
http://xmailer.hacktivistas.net/


  

Controle da memória

*O que era grátis vira pago:
Privatização da inteligência coletiva

* De quem são os servidores?

http://socialmediagraphics.posterous.com/who-owns-the-most-servers-2
 

* A transferência de 
propriedade dos conteúdos

* As decisões unilaterais

http://socialmediagraphics.posterous.com/who-owns-the-most-servers-2


  

Gueto X neutralidade



  

O que fazemos?

* Utilização crítica

* Software Livre

Richard Stallman
(Free Software Foundation)

"A computação em nuvem é 
uma armadilha"

"É estúpido, ou pior, uma 
campanha de marketing 
exagerada"



  

A web livre

* Elgg

* Pynax

* Riseup: Crabgrass

* Diaspora

* Lorea

>> GNU Social Project Comparison
http://gitorious.org/social/pages/ProjectComparison 

http://www.elgg.org/
http://pinaxproject.com/
http://crabgrass.riseup.net/
http://pinaxproject.com/
http://lorea.org/
http://gitorious.org/social/pages/ProjectComparison


Lorea - objetivos

Distribuição - Federação
Criptografia

* uma sementeira de redes sociais livres

* uma rede de nós federados sem uma localizaçao 
geografica definida

* Encriptação em todos os níveis

* Nós gostamos da web semântica: :-)



  

Quem somos?

* Início = serendipity: Indymedia, N-1, ALD...
└ sonhos se juntam no Hackmeeting 2009 em Madrid

└ acabamos de comemorar nosso primeiro aniversário

* Nós somos habitantes

≠ usuári@s
≠ prestadores de serviços



Ferramentas

* encriptação GPG
* aplicações para trabalho em grupo
* elggman
* openID
* foaf+ssl
* salmon/ostatus
* dokuwiki
* etherpad
* [....]

info ferramentas: https://n1.cc/pg/pages/view/9385/ 

>> Ej. N-1
http://n-1.cc 

http://n-1.cc/


Para ser sustentável

* Lorea atualmente é apoiado pelo trabalho que 
desenvolvemos

* Consideramos que o projecto é útil para a 
sociedade civil> encontrar formas de completar 
a autogestão e a independência

* custo estimado por habitante / ano =
€ 1 servidor + 1 € para a administração  

* participação económica voluntária, doações 
bem-vindas:

aceitamos tempo, materiais, código e 
amor:):)



  

Horizontes

do it yourself & do it together!
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