
Πριν από μία δεκαετία περίπου, επινοήθηκε η έννοια
του network computer και ξεκίνησε η ανάπτυξη προ-
σθήκης λειτουργιών στο Ιnternet, οι οποίες δεν αφο-

ρούσαν πλέον μόνο στην πληροφόρηση ή στην επικοινωνία
μέσω e-mail. Ολες αυτές οι υπηρεσίες πέρασαν από διάφο-
ρα τεχνολογικά στάδια, όπως τα διάσημα peer-to-peer
(P2P) τεχνολογικά δίκτυα, καθώς και βελτιωμένες εκδόσεις
αυτών, όπως τα torrents. 

Στον ακαδημαϊκό κόσμο αναπτύχθηκαν επίσης υποδομές
και τεχνολογίες που υποστηρίζουν αυτή την κατεύθυνση,
όπως το Grid Computing και το πιο πρόσφατο cloud com-
puting. 

Πλέον, όλες οι μεγάλες εταιρείες παρέχουν υποδομές
για cloud computing είτε σε επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών
virtual machines είτε απλώς για αποθηκευτικό χώρο. Μερι-
κές από αυτές είναι το App Engine της Google, το S3 της
Amazon και το Dropbox, που παρέχει έως 8GB αποθηκευ-
τικού χώρου. 

Τι θα λέγατε, λοιπόν, αν υπήρχε μία υπηρεσία που θα
σας προσέφερε εντελώς δωρεάν 50GB χώρο στο Internet
και μάλιστα ήταν ανεπτυγμένη από Ελληνες (για Ελληνες);
Υπάρχει, λοιπόν, και η μόνη (αλλά μη διαπραγματεύσιμη)
απαίτηση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, είναι να είστε
φοιτητής ή καθηγητής σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο ελλη-
νικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται
Pithos (Πύθος) και την προσφέρει το ΕΔΕΤ.

Τι προσφέρει το Pithos
Η υπηρεσία Pithos [1] προσφέρει σε κάθε χρήστη 50

GBytes αποθηκευτικού χώρου on-line. Συγκεκριμένα, παρέ-
χει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Ασφάλεια: Η πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο γίνε-
ται μέσω διάφορων κρυπτογραφημένων συνδέσεων, ενώ η

πιστοποίηση των χρηστών γίνεται από τα ίδια τα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα [2].

• Πρόσβαση: Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να προ-
σπελαστεί μέσω τεσσάρων μεθόδων, από browser ή μέσω
μίας desktop εφαρμογής ή με τη χρήση δύο Firefox plug-
ins ή του πρωτοκόλλου Webdav.

• Κοινότητα χρηστών: Οι χρήστες μπορούν να μοιρα-
στούν τα αρχεία τους απευθείας με την κοινότητα χρηστών
του Pithos (άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας), καθώς
και να τα δημοσιοποιήσουν στο Internet.

• Σύστημα εκδόσεων αρχείων: Η υπηρεσία Pithos υπο-
στηρίζει εκδόσεις ανά αρχείο, οπότε μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως απλό σύστημα διαχείρισης εκδόσεων (είπαμε,
απλό!).

• Χωρητικότητα: Κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του
50GB αποθηκευτικού χώρου.

• Open source: Το software –το οποίο αναπτύχθηκε για
την υλοποίηση της υπηρεσίας– είναι λογισμικό ανοικτού κώ-
δικα. Επίσης, υπάρχει ένα καλά τεκμηριωμένο API [6] που
επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη εξωτερικών εφαρμογών.

Τα παραπάνω περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά
της υπηρεσίας. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τις μεθόδους
πρόσβασης.

Πρόσβαση μέσω browser
Ισως ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να χρησιμο-

ποιήσουμε την υπηρεσία. Αρκεί, λοιπόν, να πληκτρολογή-
σουμε τη διεύθυνση http://pithos.grnet.gr/pithos [3] και
αυτόματα θα μεταφερθούμε σε μία σελίδα στην οποία πρέ-
πει να επιλέξουμε το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουμε. Αν
δεν μπορείτε να το βρείτε σε αυτή τη λίστα, τότε δεν μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Θα σας ζητηθεί
όνομα χρήστη και συνθηματικό και μετά θα μεταφερθείτε
στο γραφικό περιβάλλον του Pithos (εικόνα 1).

Η εφαρμογή αυτή είναι υλοποιημένη με τη χρήση του
Google Web Toolkit [4] και υποστηρίζει όλα τα χαρακτηρι-
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Η υπηρεσία Πύθος που προσφέρει το ΕΔΕΤ (Εθνικό
Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας) απευθύνεται σε
φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων και
τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα
προσφέρει 50GB αποθηκευτικού χώρου, απλά και
δωρεάν.

Αν συνδεθείτε μέσω browser πρέπει να δείτε μία σελίδα
σαν αυτή!1

Διαφορετική φιλοσοφία σχεδίασης ακολουθεί ο Pithos File
Manager. Twin Panel UI αλά Μidnight Commander και

Krusader.
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στικά της υπηρεσίας. Ακολουθεί τη νοοτροπία του File
Explorer των Windows (ασχολίαστο), οπότε στο αριστερό
μέρος μπορείτε να δείτε τους καταλόγους του προσωπικού
σας προφίλ, ενώ δεξιά τα αρχεία του επιλεγμένου καταλό-
γου. Από το μενού στην κορυφή της οθόνης μπορείτε να
ρυθμίσετε διάφορα χαρακτηριστικά για το προφίλ σας, αλ-
λά και να αντιγράψετε αρχεία/καταλόγους, πάντα όμως
στον απομακρυσμένο αποθηκευτικό χώρο. Για να ανεβάσε-
τε/κατεβάσετε κάποιο αρχείο πρέπει να επιλέξετε την επι-
λογή upload/download αντίστοιχα (δεξί κλικ με το ποντίκι με
επιλεγμένο το αρχείο/κατάλογο) ή απλώς μέσω του μενού
File. Αυτή η διαδικασία πρόσβασης στα αρχεία (ειδικά στα
upload) είναι λίγο εκνευριστική, διότι σε περιορίζει σημαντι-
κά σε δυνατότητες όταν θέλεις να διαχειριστείς εύκολα και
γρήγορα πολλά αρχεία.

Δύο Firefox plug-ins
Για κάποιο μυστήριο λόγο, η υπηρεσία Pithos δεν διαθέτει

ένα, αλλά δύο Firefox plug-ins, το FireGSS και το Pithos
File Manager (εικόνα 2). Αν και προσφέρουν παρόμοια λει-
τουργικότητα, έχουν και σημαντικές διαφορές, π.χ., ο
FireGSS παρέχει την (αργή) δυνατότητα να κάνεις
backup/sync δεδομένα στον υπολογιστή σου με ημιαυτόμα-
το τρόπο.

Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών ως Firefox plug-ins
δίνει τη δυνατότητα να έχει επαφή ο client του τοπικού δί-
σκου. Οπότε επιταχύνονται πάρα πολύ διαδικασίες, όπως η
αντιγραφή από το τοπικό δίσκο στο remote κ.λπ. Επίσης,
σημαντική είναι και η ταχύτητα απόκρισης του συστήματος,
καθώς μία τοπική εφαρμογή είναι σαφέστατα πιο γρήγορη
από την αντίστοιχη που είναι γραμμένη σε περιβάλλον
browser. Κατά τα άλλα, οι εφαρμογές μεταξύ τους είναι πα-
ρόμοιες. Το FireGSS δίνει επιπλέον λειτουργικότητα, όπως
είναι το sync, ενώ ο Pithos File Manager, είναι υλοποιημέ-
νος με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει σε κάποιον να τον
δουλέψει αποδοτικά με τη χρήση συνδυασμών πλήκτρων.
Αυτό το πετυχαίνει με τη διατήρηση παρόμοιας λειτουργι-
κότητας με άλλα δημοφιλή προγράμματα, όπως ο Midnight
Commander (ncurses), Total Commander (win) και Krusader
(X/KDE).

Εκτός από τα plug-ins του Firefox, μπορείτε να έχετε πρό-
σβαση στο Pithos και από μία «κανονική» εφαρμογή. Πρό-
κειται για το FireGSS μεταμφιεσμένο σε desktop εφαρμογή.
Μαζί με το plug-in δίνεται και ο xulrunner που επιτρέπει την
εκτέλεσή τους ως stand-alone εφαρμογής.

Πρόσβαση με WebDav
Η υπηρεσία Pithos δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάποιος

mount μέσω Webdav το χώρο του και να προσπελάσει τα
δεδομένα του, σαν να ήταν τοπικός δίσκος (με εξαίρεση την
ταχύτητα προσπέλασης). Μπορώ να πω ότι είναι από της
αγαπημένες μου μεθόδους πρόσβασης καθώς, βάζοντάς
τον σε ένα init script δεν χρειάζεται να ασχοληθώ ξανά κά-
νοντας log-in κ.λπ.

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλή. Πρώτα πρέπει
να κάνουμε log-in στην υπηρεσία από τον browser και από
εκεί αντιγράφουμε ένα παραγόμενο token μέσω της επιλο-
γής Settings->Show Credentials (εικόνες 3 και 4). Αυτό
το χρησιμοποιούμε ως συνθηματικό μαζί με το κανονικό
log-in, όταν μας ζητηθούν credentials από το Webdav.

Παρ’ όλα αυτά, η πρόσβαση με Webdav έχει μερικά πολύ
σημαντικά μειονεκτήματα:

• Ολες οι επιπλέον λειτουργίες του Pithos δεν υποστηρί-
ζονται π.χ., Sharing και versioning

• Μία φορά το μήνα πρέπει να ανανεώνετε το token πρό-
σβασης

Εν κατακλείδι
Είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες για την

ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα είναι λυ-
πηρό ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνται όσο πρέπει από τους
χρήστες και δεν είναι ευρύτερα γνωστές. Η εμπειρία μου
ως τώρα με την υπηρεσία Pithos είναι πάρα πολύ θετική.
Ποτέ δεν μου έχει τύχει να είναι εκτός λειτουργίας ή να χά-
σω δεδομένα και επιπλέον μου αρέσει πολύ η ποικιλομορ-
φία στις μεθόδους πρόσβασης. 

Η χωρητικότητα που προσφέρει, είναι τεράστια σε σχέση
με τις δωρεάν υπηρεσίες (π.χ., 2GΒ το Dropbox) που προ-
σφέρονται και, πάνω από όλα, είναι βασισμένη σε λογισμικό
ανοικτού κώδικα.

•

Linux Labs - Pithos 

Για να συνδεθούμε με το Webdav πρέπει πρώτα να
συνδεθούμε στην εφαρμογή του browser και μετά να

επιλέξουμε Show Credentials, ώστε να πάρουμε το token.
3 Αντιγράφουμε το token και το χρησιμοποιούμε ως

συνθηματικό στη Webdav σύνδεση. Ισχύει για 30 μέρες.4

Διευθύνσεις
[1] Κεντρική σελίδα υπηρεσίας: http://pithos.grnet.gr
[2] Λίστα ιδρυμάτων για το Pithos: http://goo.gl/h4fc6 
[3] Πρόσβαση μέσω browser: http://goo.gl/Al9CR
[4] Google Web Toolkit: http://goo.gl/Hzkx3 
[5] Οροι χρήσης του Pithos: http://goo.gl/9R286 
[6] API: http://goo.gl/rbwyB 
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