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Περίληψη 

Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση του συντρέχων 
(concurrent) προγραµµατισµού µε την χρήση της γλώσσας C# βασισµένη στον 
προγραµµατισµό εργασιών (Task Based Programming) της βιβλιοθήκης Task Parallel 
Library (TPL) της Microsoft στην έκδοση του framework 4. Για το σκοπό αυτό 
υλοποιήθηκε µια πρότυπη εφαρµογή και συγκεκριµένα ένας παράλληλος Web 
Crawler σε περιβάλλον .Net 4 C#  κάνοντας χρήση την βιβλιοθήκη (TPL) της 
Microsoft.Σήµερα οι δύο µεγάλες εταιρείες παραγωγής επεξεργαστών Intel 
(http://www.intel.com ) και AMD (http://www.amd.com ) (CPUs) προσφέρουν 
επεξεργαστές µε πολλαπλούς πυρήνες για την κατασκευή προσωπικών υπολογιστών 
ή για έξυπνες συσκευές (Smartphone).Σχεδόν άµεσα ανταποκρίθηκαν και οι εταιρείες 
παραγωγής λειτουργικών συστηµάτων (OS) µε την ανανέωση του στο να αξιοποιούν 
καλύτερα τις δυνατότητες του Hardware. Ωστόσο πολλές εφαρµογές λόγω της 
πολυπλοκότητας του παράλληλου προγραµµατισµού τρέχουν σειριακά χωρίς να 
κάνουν χρήση τις δυνατότητες που προσφέρει το υλικό. Η εργασία αυτή παρουσιάζει 
ένα νέο µοντέλο προγραµµατισµού βασισµένο στην τεχνολογία της Microsoft και 
ειδικότερα στην γλώσσα C#  το οποίο µας επιτρέπει να γράφουµε παράλληλα 
προγράµµατα για την βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού. 
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Abstract 
 

     The purpose of this thesis is the presentation of simultaneous (concurrent) 
programming using the C# language and the new Task Parallel Library (TPL). For 
this purpose implemented two prototypes parallel application using .Net 4 C#. The 
name of applications is Parallel Web Crawler and PCrawler. Nowadays, two main 
processor manufacturers Intel (http://www.intel.com ) and AMD 
(http://www.amd.com ) offer processors with multiple cores to build personal 
computers or smart devices like smart phones, tablet computers etc. Almost 
immediately responded and the manufacturers of the most popular operating systems 
(O.S) such a Microsoft company and Linux community  with better utilize the 
capabilities of hardware. However, many applications due to the complexity of 
parallel programming run sequentially without recourse to the possibilities of the 
hardware. This paper presents a new programming model based on Microsoft 
technology especially the C# language and Task Parallel Library (TPL) which allows 
us to write parallel cross platform applications for optimal use of the hardware.  
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1. Εισαγωγή 
Σήµερα  οι περισσότεροι υπολογιστές έχουν τουλάχιστον 2 πυρήνες ανά κεντρική 
µονάδα επεξεργασίας ενώ σε συστήµατα διακοµιστών είναι πλέον σύνηθες να έχουν 
πολλούς επεξεργαστές µε σκοπό την καλύτερη απόδοση. Είναι γεγονός ότι  υπάρχει 
όλο και µεγαλύτερη ανάγκη για ταχύτερους υπολογιστές. Η ανάγκη αυτή για 
µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ  πηγάζει από τρία βασικά αίτια : 

• Την ταχύτερη επίλυση προβληµάτων. 
• Την επίλυση µεγαλύτερων προβληµάτων. 

    Έτσι, οι υπολογιστές γίνονται ολοένα και πιο γρήγοροι, συγκεκριµένα οι επιδόσεις 
διπλασιάζονται σχεδόν κάθε ενάµιση χρόνο. Οι χρήστες γίνονται ολοένα και πιο 
απαιτητικοί µιας και οι εφαρµογές γίνονται ακόµη πιο απαιτητικές σε πόρους µνήµης 
και επεξεργαστικής ισχύος. Ένα απτό παράδειγµα είναι τα παιχνίδια υπολογιστών 
όπου απαιτούν µεγάλη επεξεργαστική ισχύ και µνήµης, άλλο παράδειγµα είναι και η 
πρόβλεψη καιρού που απαιτεί την γρήγορη επίλυση του εντός 24ωρο µε την 
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η ανάγκη για ολοένα και πιο αποδοτικά υπολογιστικά 
συστήµατα έκανε τους επιστήµονες υπολογιστών να στραφούν στον παράλληλο 
υπολογισµό και κατ’ επέκταση στον παράλληλο προγραµµατισµό αφού φυσικά το 
υλικό το επιτρέπει.  Έτσι ένα παράλληλο σύστηµα ουσιαστικά σπάει το πρόβληµα σε 
µικρότερα προβλήµατα, τα επιλύει παράλληλα σε πολλούς υπολογιστές και έπειτα 
συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα και τα συνενώνει ώστε να εξάγει το τελικό 
αποτέλεσµα. 
     Οι  σύγχρονες  αρχιτεκτονικές υπολογιστών  περιλαµβάνουν πλέον µεγάλο αριθµό 
από πυρήνες προσφέροντας τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές να βελτιώσουν 
την απόδοση των εφαρµογών τους εκτελώντας τµήµατα κώδικα παράλληλα. Παρόλα 
αυτά, ο παράλληλος προγραµµατισµός δεν είναι εύκολη υπόθεση και για την 
απλοποίηση παράλληλων εφαρµογών έχουν προταθεί πολλά διαφορετικά 
προγραµµατιστικά µοντέλα, τα οποία προσπαθούν να εκµεταλλευτούν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά των εφαρµογών. Στην κατεύθυνση της απλοποίησης του παράλληλου 
προγραµµατισµού, ένα δηµοφιλές µοντέλο που έχει προταθεί από την διεθνή 
κοινότητα είναι ο παράλληλος προγραµµατισµός βασισµένος σε εργασίες (task based 
programming). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ο προγραµµατιστής εκφράζει τον 
παραλληλισµό δηλώνοντας ποιες εργασίες µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, 
αφήνοντας στον δροµολογητή του runtime συστήµατος να αποφασίσει πως οι 
εργασίες αυτές θα απεικονιστούν στα νήµατα του συστήµατος µε τον πλέον βέλτιστο 
τρόπο. Το µοντέλο αυτό υλοποιείται και από την νέα βιβλιοθήκη της Microsoft Task 
Parallel Library (TPL). Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει το νέο API της 
Microsoft είναι η δυνατότητα που έχει να εκτελεί µε τον πιο βέλτιστο τρόπο τον 
παραλληλισµό χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερους διαθέσιµους 
επεξεργαστές ή πυρήνες  [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd460717.aspx]. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια η µηχανή κοινού συστήµατος εκτέλεσης γλωσσών  (Common 
Language Runtime)   να αποφασίζει αυτόµατα για το βαθµό  παραλληλισµού που θα 
εφαρµοστεί στη συγκεκριµένη εκτέλεση.    

 



Γερονάτσιος Βασίλειος, «Μελέτη TPL και Parallel Web Crawler» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         2 

1.1 Παράλληλη Επεξεργασία 
       Ως παράλληλη επεξεργασία (parallel processing) ορίζεται η ταυτόχρονη χρήση 
περισσότερων επεξεργαστών για την εκτέλεση ενός προγράµµατος ή µίας σειράς 
υπολογισµών. Αυτό που προσπαθούµε να επιτύχουµε µέσα από αυτή είναι η αύξηση 
των υπολογιστικών επιδόσεων δηλαδή η µείωση του απαιτούµενου χρόνου εκτέλεσης 
των υπολογισµών  και η αύξηση του όγκου των δεδοµένων 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_computing].   
       Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση µεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος για την 
επίλυση προβληµάτων αιχµής της έρευνας και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη 
χρήση υπολογιστών µε πολλούς επεξεργαστές σε συνδυασµό µε µεθόδους 
παράλληλης επεξεργασίας. Οι µέθοδοι αυτές στοχεύουν στην ταυτόχρονη 
εκµετάλλευση πολλών επεξεργαστών για την αντιµετώπιση µιας µεγάλης 
υπολογιστικής εργασίας (task), χωρίζοντας την σε µικρότερες ανεξάρτητες υπό-
εργασίες (subtasks). Η χρήση λοιπόν του όρου παράλληλη επεξεργασία υπονοεί 
υπολογιστικές διατάξεις µε περισσότερους του ενός επεξεργαστές. Οι διατάξεις αυτές 
είναι γνωστές ως υπέρ-υπολογιστές (supercomputers) ή παράλληλοι υπολογιστές 
(parallel computers) ή υπολογιστές υψηλής απόδοσης (high performance computers) 

[Σπυρόπουλος (2003)]. 
 
 

1.2 ∆οµή της εργασίας 
Η εργασία αυτή έχει οργανωθεί ως εξής : 
 Στο κεφάλαιο 2 δίνεται µια εισαγωγική περιγραφή για τι είναι ο παράλληλος 
προγραµµατισµός, ποιες αρχιτεκτονικές υπάρχουν, τι είναι Thread / Νήµα, τι είναι 
διεργασία και πως πραγµατοποιείτε συγχρονισµός µεταξύ τους καθώς και ποια 
πρότυπα υπάρχουν έως τώρα. 
 Στο κεφάλαιο 3 δίνεται µια αναλυτική τεχνική περιγραφή για το πώς είναι 
υλοποιήσιµα τα πιο πάνω µε την νέα βιβλιοθήκη TPL (Task Programming Library) 
της Microsoft µέσα από προγραµµατιστικές τεχνικές µε παραδείγµατα και σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές. Το παραπάνω µοντέλο προγραµµατισµού έχει εφαρµογή σε νέα γενιά 
επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων.  
 Στο κεφάλαιο 4  παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρµογή Parallel Web Crawler 
που έχουµε υλοποιήσει. Γίνεται αναλυτική περιγραφή για την αρχιτεκτονική που 
κάναµε χρήση.  
            Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης του 
Parallel Web Crawler υλοποιώντας µια διαφορετική εφαρµογή  µε την οποία ο 
χρήστης επιλέγει την τεχνική παραλληλισµού µε την οποία θα γίνει crawling.            
Τέλος παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα µέσα από δοκιµές της εφαρµογής σε  
επεξεργαστές Core i3, Core i5 & Core i7. 
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2. Παράλληλος Προγραµµατισµός 

2.1 Ταξινόµηση κατά Flynn 
Ανάλογα µε τον τρόπο παροχής των εντολών και των δεδοµένων στις µονάδες 
επεξεργασίας διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες (Flynn’s taxonomy), αρχιτεκτονικής 
υπολογιστών, από τις οποίες η µία είναι σειριακή και οι υπόλοιπες τρεις έχουν 
δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας [http://pdplab.it.uom.gr/teaching/llnl-
gr/Introduction%20to%20Parallel%20Computing.htm]:  

• Αρχιτεκτονική Μοναδικής Εντολής Μοναδικού ∆εδοµένου (Single Instruction 
Single Data, SISD): µια µονάδα επεξεργασίας εκτελεί ακολουθιακά τις 
εντολές (µια προς µια) πάνω σε µια σειρά δεδοµένων. Πρόκειται για το 
κλασικό µοντέλο σειριακής αρχιτεκτονικής Von Neumann. Παράδειγµα 
τέτοιων υπολογιστών είναι οι προσωπικοί υπολογιστές (PC) µονού πυρήνα.   

• Αρχιτεκτονική Μοναδικής Εντολής Πολλαπλών ∆εδοµένων (Single 
Instruction Multiple Data, SIMD): οι µονάδες επεξεργασίας εκτελούν 
συγχρονισµένα µια κοινή ακολουθία εντολών πάνω σε διαφορετικά δεδοµένα. 
Οι υπολογιστές της κατηγορίας, ανάλογα µε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα 
δεδοµένα, αναφέρονται µε τον όρο διανυσµατικοί υπολογιστές (vector 
computers) ή υπολογιστές πινάκων (array computers). 

• Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Εντολών Μοναδικού ∆εδοµένου (Multiple 
Instruction Single Data, MISD). Λίγοι υπολογιστές µπορούν να ενταχθούν 
στην αρχιτεκτονική αυτή. Η αρχιτεκτονική αυτή δεν έχει τύχη µεγάλης 
εφαρµογής.  

• Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Εντολών Πολλαπλών ∆εδοµένων (Multiple 
Instruction Multiple Data, MIMD): οι µονάδες επεξεργασίας είναι ελεύθερες 
να εκτελούν, ανεξάρτητα η µια από την άλλη οποιαδήποτε εντολή µε 
οποιαδήποτε δεδοµένα. Οι υπολογιστές αυτής της αρχιτεκτονικής είναι οι 
πλέον διαδεδοµένοι και χωρίζονται σε δύο κύριες υποκατηγορίες : 
υπολογιστές µοιραζόµενης µνήµης (shared memory) ή πολυεπεξεργαστές 
(multiprocessors) και υπολογιστές κατανεµηµένης µνήµης (distributed 
memory) ή πολύ-υπολογιστές (multi - computers). 

2.2 Αρχιτεκτονικές 

      Ένα απλό µοντέλο υπολογιστή µοιραζόµενης µνήµης αποτελείται από µια µονάδα 
επεξεργασίας που συνδέεται σε κάποια µνήµη, κάποια µονάδα αποθήκευσης και 
κάποιες µονάδες εισόδου εξόδου (πληκτρολόγια, οθόνη κ.α.). Στο σχήµα 2.1 
απεικονίζεται µια απλή σειριακή αρχιτεκτονική υπολογιστή.  

 

 

 
Σχήµα 2.1 : Σειριακός υπολογιστής µε ένα πυρήνα 
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Σχήµα 2.2: Αρχιτεκτονική µοιραζόµενης µνήµης 

 
       Στους επεξεργαστές µοιραζόµενης µνήµης η µνήµη είναι άµεσα προσπελάσιµη 
από όλους τους πυρήνες, όπως γίνεται αντιληπτό και από το σχήµα 2.2. Κάθε 
πυρήνας  µπορεί να εκτελεί διαφορετική εντολή επάνω σε διαφορετικά τµήµατα 
µνήµης τα οποία µπορούν να προσπελάσουν όλοι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ότι όλοι 
οι πυρήνες  βλέπουν την ίδια µνήµη µε τον ίδιο τρόπο. Εξαιτίας του παραπάνω 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο επειδή  όλοι οι επεξεργαστές προσπελαύνουν τη µνήµη 
να εµφανιστεί καθυστέρηση (bottleneck). Ωστόσο σύγχρονες αρχιτεκτονικές 
σχεδίασης µπορούν να µειώσουν σηµαντικά την καθυστέρηση αυξάνοντας το 
µέγεθος της  cache όσο και την λειτουργία τους και κατ’ επέκταση την κατανάλωση 
ισχύος τους. Έτσι πολλοί νέοι πολυεπεξεργαστές αυξοµειώνουν την συχνότητα τους 
δυναµικά  ανάλογα µε το µέγεθος διεργασιών που έχουν για εκτέλεση επίσης 
σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα όπως Windows 7 & Ubuntu 11.0x µπορούν να 
θέσουν σε αδράνεια (sleeping mode) τους πυρήνες που δεν χρειάζονται ανάλογα µε 
το φόρτο εργασίας που επικρατεί την δεδοµένη στιγµή και αντίστοιχα να τους  
χρησιµοποιήσουν όποτε το κρίνουν.  
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2.3 Νήµατα υλικού και νήµατα λογισµικού  
     Όπως προαναφέραµε και πιο πάνω οι σηµερινοί επεξεργαστές έχουν πάνω από ένα 
φυσικό πυρήνα. Κάθε πυρήνας διαθέτει ένα ή περισσότερα νήµατα υλικού (hardware 
threads) ή αλλιώς ονοµάζονται και λογικοί πυρήνες ή λογικές διεργασίες. Για 
παράδειγµα οι µικροεπεξεργαστές της Intel µε τεχνολογία Hyper – Threading 
προσφέρουν 2 νήµατα (threads) ανά φυσικό πυρήνα, έτσι ένας επεξεργαστής µε 4 
πυρήνες και 2 νήµατα ανά πυρήνα έχει συνολικά 8 νήµατα υλικού αυτή η 
αρχιτεκτονική ονοµάζεται Simultaneous Multithreading Technique (SMT). H 
παραπάνω τεχνική (SMT) δεν έχει περιορισµό στον αριθµό των νηµάτων ανά πυρήνα 
για παράδειγµα µπορεί να έχει 4  νήµατα υλικού ανά πυρήνα και φυσικά αυτό δεν 
σηµαίνει πως το κάθε νήµα υλικού αντιπροσωπεύει έναν φυσικό πυρήνα. 
     Σε λειτουργικά συστήµατα όπως τα Windows κάθε πρόγραµµα που τρέχει είναι 
και µια διεργασία (process) όπου κάθε διεργασία δηµιουργεί και εκτελείται ένα ή 
περισσότερα νήµατα (threads) λογισµικού τα οποία είναι διαφορετικά από τα νήµατα 
υλικού τα οποία αναφέραµε πιο πάνω. Μια διεργασία έχει τουλάχιστον ένα νήµα το 
κύριο νήµα (main thread) το λειτουργικό σύστηµα αναλαµβάνει την διαχείριση των 
νηµάτων και των διεργασιών ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους που έχει εκείνη 
την στιγµή (π.χ. διαθέσιµοι πυρήνες, πόσες διεργασίες τρέχουν κτλ.). Έτσι όταν ένα 
λειτουργικό σύστηµα εκτελεί διεργασίες σε ένα επεξεργαστή πολλαπλών πυρήνων 
αναθέτει χρόνο σε κάθε νήµα υλικού το οποίο υποστηρίζεται από έναν φυσικό 
πυρήνα ώστε να µπορεί να εκτελέσει νήµατα λογισµικού. Όπως αναφέραµε και 
παραπάνω τα Windows αναγνωρίζουν τα νήµατα υλικού σαν λογικούς πυρήνες όπου 
µπορούν να εκτελέσουν νήµατα λογισµικού. Έτσι µια διεργασία της οποίας ο 
κώδικας της εκτελείται σε πολλαπλά νήµατα λογισµικού µπορεί να εκτελεστεί πιο 
γρήγορα σε συστήµατα τα οποία διαθέτουν νήµατα υλικού και πολλαπλούς πυρήνες.  
Επίσης το λειτουργικό σύστηµα µπορεί ένα νήµα λογισµικού να το αναθέσει σε ένα 
άλλο διαθέσιµο νήµα υλικού ανάλογα µε τον φόρτο εργασίας εκείνη την στιγµή και 
το χρόνο αναµονής που έχει προς εκτέλεση. 
 

 
Σχήµα 2.3:  νήµατα λογισµικού & νήµατα υλικού 
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Στο σχήµα 2.3 παρατηρούµε ένα σύστηµα µε 4 φυσικούς πυρήνες µε τεχνολογία 
hyper-threading όπου ο κάθε πυρήνας διαθέτει 2 νήµατα υλικού (Hardware Threads) 
έτσι µια διεργασία µε 6 νήµατα λογισµικού (Software Threads) έχει στην διάθεση της 
8  διαθέσιµα νήµατα υλικού και εκτελείται παράλληλα µε αποτέλεσµα να εκτελείτε 
σε µικρότερο χρόνο. Σε πραγµατικές συνθήκες το λειτουργικό σύστηµα εκτελεί 
εκατοντάδες νήµατα λογισµικού τα οποία εκτελούνται σε µικρά χρονικά τµήµατα σε 
κάθε διαθέσιµο νήµα υλικού  ανάλογα µε το φόρτο εργασίας κάθε φορά. Αξίζει να 
αναφέρουµε πως στο λειτουργικό σύστηµα Windows Server 2008 R2 υποστηρίζει 
στον πυρήνα του την τεχνολογία Core Parking η οποία διαχειρίζεται τους 
επεξεργαστές µε αποδοτικό τρόπο για την λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Έτσι αν ο 
φόρτος εργασίας είναι µεγάλος τότε το λειτουργικό σύστηµα ενεργοποιεί όλους τους 
διαθέσιµους πυρήνες αν µια διεργασία απαιτεί 2 µόνο πυρήνες τότε ενεργοποιεί µόνο 
τους 2 κ.τ.λ.  
 

                
                     Σχήµα 2.4 : Core Parking 
 
Στο σχήµα 2.4 βλέπουµε ποιοι επεξεργαστές είναι ενεργοί εκείνη την στιγµή και ποιοι 
είναι αδρανής µε σκοπό την λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από ένα σύστηµα που 
εκτελεί Windows 2008 Server R2. Η πιο πάνω τεχνολογία δεν µας περιορίζει στο 
πόσο παραλληλισµό θα χρησιµοποιήσουµε µιας και στο .Net Framework 4 έχουµε 
διαθέσιµους όλους τους πυρήνες κι όχι µόνο τους ενεργούς.  
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3. Task Parallel Library  

3.1 Τι είναι η Task Parallel Library (TPL) 
       Όπως αναφέραµε και πιο πάνω η Microsoft στην έκδοση 4 του .Net Framework 
ενσωµάτωσε την δυνατότητα προγραµµατισµού µε βάση τις διεργασίες ή Task Based 
Programming. Η νέα βιβλιοθήκη TPL µας επιτρέπει να πετυχαίνουµε παραλληλισµό 
σε µικροεπεξεργαστές κατανεµηµένης µνήµης. Μερικά από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα τις είναι τα πιο κάτω : 

• Η βιβλιοθήκη TPL  πετυχαίνει δυναµικό παραλληλισµό και κάνει χρήση των 
διαθέσιµων επεξεργαστών µε έξυπνο τρόπο. Για παράδειγµα αν υπάρχει 
ανάγκη και αν υπάρχουν διαθέσιµοι επεξεργαστές τότε αυξάνει τον 
παραλληλισµό και αναθέτει προς εκτέλεση διεργασιών και σε άλλους 
επεξεργαστές παράλληλα. 

• Σε υπολογιστικά συστήµατα όπου την δεδοµένη χρονική στιγµή ο φόρτος 
εργασίας είναι υψηλός τότε αν µια εφαρµογή εκτελεστεί (κάνοντας χρήση της 
TPL) θα εκτελεστεί µε τον βέλτιστο παραλληλισµό χωρίς να επιφέρει 
προβλήµατα σε άλλες διεργασίες που είναι προς εκτέλεση.  

• Προγράµµατα µε χρήση της TPL µπορούν να τρέχουν και σε συστήµατα που 
δεν έχουν πολλαπλούς πυρήνες και να εκτελεστούν σειριακά. Έτσι οι 
προγραµµατιστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το πώς θα συµπεριφερθεί ο 
κώδικας σε απλά υπολογιστικά συστήµατα (µε ένα επεξεργαστή). 

 

  
   Σχήµα 3.1 : TPL & .Net Framework [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/dd460693.aspx] 
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Στο παραπάνω σχήµα παρουσιάζουµε την ροή εκτέλεσης µιας εφαρµογής σε .Net 
κάνοντας χρήση της TPL. Έτσι αρχικά ο µεταφραστής γλώσσας (compiler) 
µετατρέπει τον αλγόριθµο σε µια ενδιάµεση γλώσσα γνωστή ως IL (Intermediate 
Language) ή Assembly. Αν τυχόν υπάρχουν τµήµατα κώδικα σε PLINQ τότε τα 
εκτελεί η µηχανή PLINQ και στη συνέχεια ανατίθενται σε tasks που ορίζει η TPL. 
Αντίστοιχα αν δεν υπάρχει ερώτηµα PLINQ τότε ο κώδικας εκτελείτε από την TPL 
απευθείας. Πριν εκτελεστεί ένα ερώτηµα PLINQ αναλύεται από τον αναλυτή 
ερωτηµάτων (Query Analyzer). 
 
 

3.2 Τεχνικές προγραµµατισµού (TPL) 
        Για να γράψουµε κώδικα µε την νέα βιβλιοθήκη (TPL) θα πρέπει να έχουµε 
εγκατεστηµένο το Visual Studio 2010 .Net C# Framework 4 και θα πρέπει να 
προσθέσουµε τα namespace using System.Threading & using 
System.Threading.Tasks. Παρακάτω περιγράφουµε µερικές βασικές τεχνικές για το 
πώς µπορούµε να µεταβούµε από την σειριακή ανάπτυξη λογισµικού στην 
παράλληλη  : 

1. Σκεφτόµαστε παράλληλα για την κάθε ανάπτυξη λογισµικού 
2. ∆ιαιρούµε κάθε πρόβληµα σε όσο το δυνατόν µικρότερα υπο-προβλήµατα για 

την πιο εύκολη επίλυση τους. 
3. Σχεδιάζουµε κάθε τµήµα λογισµικού λαµβάνοντας υπόψη την πιθανή 

εκτέλεση του παράλληλα.  
4. Προσθέτουµε παραλληλισµό όπου υπάρχει πραγµατική ανάγκη  
5. Προσθέτουµε συγχρονισµό όπου υπάρχει ανάγκη 
6. Κάνουµε ελέγχους επιδόσεων για το αν ο παραλληλισµός µας ικανοποιεί 

πραγµατικά ή µας προσθέτει τυχόν προβλήµατα. 
 
using System; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace HelloTask 
{ 
    class HelloTask 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Δημιουργία task  
            Task.Factory.StartNew(() => 
            { 
                Console.WriteLine("Hello World"); 
            }); 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Main method complete. Press enter to finish."); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
    Σχήµα 3.2 : Hello World 
 
          Στο πιο πάνω σχήµα 3.2 βλέπουµε ένα απλό παράδειγµα προγράµµατος “Hello 
World” µε βάση την TPL. Στο παραπάνω πρόγραµµα παρατηρούµε ότι έχει 
προστεθεί ένας νέος χώρος ονοµάτων (namespace) System.Threading.Tasks από την 
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έκδοση 4 της C#  και µετά. Αυτό µας επιτρέπει να κάνουµε χρήση µιας σειράς από 
έτοιµες µεθόδους και λειτουργίες  για την συγγραφή παράλληλων προγραµµάτων 
καθώς και για την δηµιουργία και διαχείριση  Tasks µε βάση το µοντέλο Task Based 
Programming  της TPL. Όπως παρατηρούµε και στο σχήµα 3.2 µε την κλήση της 
Task.Factory δηµιουργούµε ένα task και είναι ο πιο απλός τρόπος να 
δηµιουργήσουµε tasks. Άλλος τρόπος δηµιουργίας tasks είναι µε απευθείας 
δηµιουργίας ενός αντικειµένου τύπου task. Παρακάτω παρουσιάζουµε 4 τρόπους 
δηµιουργίας των tasks.  
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HelloTask 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            /*4 τρόποι δημιουργίας tasks*/ 
            //1ος τρόπος με action delegate και κάλεσμα της μεθόδου printMessage 
            Task task1 = new Task(new Action(printMessage)); 
            //Χρήση ανόνυμου delegate  
            Task task2 = new Task(delegate { printMessage(); }); 
            //Λάμδα τελεστής και κάλεσμα της μεθόδου 
            Task task3 = new Task(() => printMessage()); 
            //Λάμδα τελεστής. 
            Task task4 = new Task(() => { printMessage(); }); 
            //Έναρξη των tasks 
            task1.Start(); 
            task2.Start(); 
            task3.Start(); 
            task4.Start(); 
            //wait for input before exiting  
            Console.WriteLine("Main Method complete.Press enter to finish."); 
            Console.ReadLine(); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
 
        static void printMessage() 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World"); 
        } 
    } 
} 

Αποτελέσµατα εκτέλεσης :  
 

 
        Σχήµα 3.3 : ∆ηµιουργία tasks 
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Στο σχήµα 3.3 βλέπουµε 4 διαφορετικούς τρόπους δηµιουργίας tasks και οι 4 µε την 
δήλωση αντικειµένου τύπου Task. Άλλος τρόπος να εκτελέσουµε παράλληλα 
διαφορετικές διεργασίες ή µεθόδους είναι µε την Parallel.Invoke. Για παράδειγµα         
έστω ότι έχουµε τέσσερις µεθόδους οι οποίες σχεδιάζουν σχήµατα πχ η 
ConvertEllipses(), ConvertRectrangles(), ConvrertLines(), ConvertText() για να 
εκτελεστούν οι παραπάνω µεθόδους παράλληλα θα πρέπει να γράψει τα παρακάτω : 
Parallel.Invoke(() => ConvertEllipses(), ()=> ConvertRectangles(), () => 
ConvertLines(), () => ConvertText() ). Επίσης µε την εντολή Parallel.Invoke οι 
µεθόδους που θα εκτελεσθούν θα είναι µε τυχαία σειρά κάθε φορά δηλαδή σε µια 
πρώτη εκτέλεση µπορεί πρώτα να γίνει εκτέλεση της ConvertText() και µετά οι άλλες 
και σε µια δεύτερη εκτέλεση να εκτελεστεί πρώτα η ConvertEllipses(). 
 

 
 Σχήµα 3.4 : Τρία διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης [Gaston C.Hillar ,Parallel 
Programming with C#, Chapter 2] 
 
     Όπως αναφέραµε µε την Parallel.Invoke εκτελούµε 4 διαφορετικές µεθόδους τις 
οποίες αναφέραµε πιο πάνω. Για να εκτελέσει παράλληλα η Parallel.Invoke τις 4 
µεθόδους θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 διαθέσιµους λογικούς πυρήνες ή 4 
hardware threads όπως αναφέραµε πιο πάνω. Στο σχήµα 3.4 δίνουµε 3 διαφορετικά 
σενάρια εκτέλεσης της Parallel.Invoke για τις µεθόδους που αναφέραµε στην πρώτη 
περίπτωση το σύστηµα µας διαθέτει 4 λογικά νήµατα και έτσι πετυχαίνουµε 
παράλληλα εκτέλεση στη δεύτερη περίπτωση έχουµε 2 λογικά νήµατα και έτσι σε ένα 
νήµα έχουµε εκτέλεση 2 µεθόδων µαζί µε συνέπεια να έχουµε µεγαλύτερο χρόνο 
εκτέλεσης και στην τρίτη περίπτωση έχουµε 3 λογικά νήµατα και όπου στο ένα νήµα 
θα εκτελεστεί αυτό που έχει το µεγαλύτερο φόρτο και στα υπόλοιπα τα άλλα 3 
πετυχαίνοντας την καλύτερη δυνατή εκτέλεση από πλευράς βελτιστοποίησης. Ο 
κώδικας είναι ο πιο κάτω : 



Γερονάτσιος Βασίλειος, «Μελέτη TPL και Parallel Web Crawler» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         11 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace ParallelShapes 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Εκτέλεση παράλληλα των πιο κάτω μεθόδων με την εντολή INVOKE 
            Parallel.Invoke( 
                        () => ConvertEllipses(), 
                        () => ConvertRectangles(), 
                        () => ConvertLines(), 
                        () => ConvertText()); 
            System.Console.ReadLine(); 
        } 
        //Ορίζουμε τις παρακάτω μεθόδους οι οποίες .Απλά τυπώνουν ένα μήνυμα . 
        static void ConvertEllipses() 
        { 
            System.Console.WriteLine("Ellipses converted."); 
        }    
        static void ConvertRectangles() 
        { 
            System.Console.WriteLine("Rectangles converted."); 
        } 
        static void ConvertLines() 
        { 
            System.Console.WriteLine("Lines converted."); 
        } 
        static void ConvertText() 
        { 
            System.Console.WriteLine("Text converted."); 
        } 
    } 
} 

         
         Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του παραπάνω κώδικα είναι διαφορετικά κάθε 
φορά ανάλογα µε το φόρτο εργασίας του συστήµατος και ανάλογα κάθε φορά µε τα 
χαρακτηριστικά του συστήµατος. Ένα αποτέλεσµα εκτέλεσης είναι στην πιο κάτω 
εικόνα 3.5  :  

     
                                         Εικόνα 3.5 : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης            
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     Σε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα ενός επεξεργαστή εφαρµόζεται η Χρονική 
Πολυπλεξία ή Πεπλεγµένος Ταυτοχρονισµός. Έτσι διαφορετικά τµήµατα κώδικα 
µπορούν να αρχίζουν και να ολοκληρώνουν την εκτέλεση τους µε την τεχνική του 
χρονοµερισµού. Όταν έχουµε εκτέλεση πολλών τµηµάτων κώδικα µε πεπλεγµένο 
ταυτοχρονισµό σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µε έναν  επεξεργαστή ο χρονοµερισµός 
δίνει την αίσθηση της ταυτόχρονης εκτέλεσης. Ωστόσο η εκτέλεση απαιτεί 
περισσότερο χρόνο από ότι η ταυτόχρονη εκτέλεση.  
     Σε ένα υπολογιστικό σύστηµα πολλαπλών επεξεργαστών όπου εκτελείτε 
περιορισµένος αριθµός εργασιών µπορεί να εφαρµοστεί ο Παραλληλισµός ή 
Πραγµατικός Ταυτοχρονισµός. Έτσι διαφορετικά τµήµατα κώδικα µπορούν να 
εκτελεστούν ταυτόχρονα κάνοντας χρήση τις πραγµατικές δυνατότητες που τους δίνει 
το υλικό, ενώ παράλληλα προσφέρει στον προγραµµατιστή µηχανισµούς όπως 
δηµιουργία νέων διεργασιών, συντονισµό ταυτόχρονης εκτέλεσης, διαδιεργασιακή 
επικοινωνία κλπ.  
     Στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα έχουµε συνδυασµό των παραπάνω 
τεχνικών όπου το λειτουργικό σύστηµα µέσω του χρονοµερισµού  κατανέµει το 
χρόνο των διαθέσιµων επεξεργαστών µεταξύ διαφορετικών παράλληλων εργασιών. 
Στην παρακάτω  εικόνα 3.6  παρουσιάζουµε τρία σενάρια εκτέλεσης µε πεπλεγµένο 
ταυτοχρονισµό στο πρώτο και στο δεύτερο µε τέλειο ταυτοχρονισµό και στο τρίτο 
ένα υβριδικό σενάριο εκτέλεσης και πεπλεγµένο  και ταυτοχρονισµό. 
 

 
 Εικόνα 3.6 : Πεπλεγµένος Ταυτοχρονισµός & Συντρέχων [Gaston 
C.Hillar,Parallel Programming with C#, Chapter2] 
      Αρκετές φορές σε πολλά σηµεία ενός προγράµµατος υπάρχουν 
επαναλαµβανόµενες διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται και µειώνουν την ταχύτητα 
εκτέλεσης του προγράµµατος. H  TPL παρέχει µια σειρά από εντολές  οι οποίες 
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µπορούν µε µικρή σχετικά επέµβαση στον αρχικό κώδικα να βελτιώσουν την 
ταχύτητα εκτέλεσης, έτσι   για να το επιτύχει αυτό εισάγει την Parallel.For & 
Parallel.Foreach. Στόχος των παραπάνω εντολών είναι να διαµοιράσει την εκτέλεση 
που είναι εντός της επαναλαµβανόµενης διαδικασίας σε όσο το δυνατόν επεξεργαστές 
διαθέτει το υπολογιστικό σύστηµα.  
     Για να δείξουµε στην πράξη πως ένα σειριακό πρόγραµµα µπορεί να εκτελεστεί 
παράλληλα θα περιγράψουµε ένα παράδειγµα από το βιβλίο του Caston C. Hillar   
Parallel Programming With C#,   Κεφ. 2ο.  Έστω ότι έχουµε ένα πρόγραµµα το οποίο 
παράγει κλειδιά για τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης AES και για τον αλγόριθµο 
MD5. Το διάγραµµα είναι το παρακάτω : 
 

 
                               Εικόνα 3.7 : ∆ιάγραµµα Σειριακού Προγράµµατος 
Από την εικόνα 3.7 διακρίνουµε τα παρακάτω : 

• Η µέθοδος GenerateAESKeys έχει ένα βρόχο επανάληψης for για µια 
µεταβλητή NUM_AES_KEYS η οποία ορίζεται στην αρχή και είναι σταθερή. 
Και κάνει χρήση την µέθοδο GenerateKey() από την 
System.Security.Cryptography.AesManaged κλάση και µόλις ένα κλειδί 
δηµιουργείτε αποθηκεύεται σε έναν πίνακα από bytes και γίνεται µετατροπή 
σε δεκαεξαδική µορφή ως αλφαριθµητικό. 

• Η µέθοδος  GenerateMD5Hashes οµοίως µε την πρώτη τρέχει ένα βρόχο 
επανάληψης για την µεταβλητή NUM_MD5_HASHES η οποία ορίζεται εξ 
αρχής  η τιµή της. Χρησιµοποιεί το username σαν παράµετρο για να κάνει 
κλήση την µέθοδο ComputeHash από την 
System.Security.Cryptography.MD5 κλάση. Μόλις ένα hash παράγεται 
αποθηκεύεται σε έναν πίνακα από bytes και γίνεται µετατροπή σε 
δεκαεξαδική µορφή ως αλφαριθµητικό.  

Ο κώδικας είναι ο παρακάτω : 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Diagnostics; 
using System.Security.Cryptography; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace SerialAES 
{ 
    class Program 
    { 
        private const int NUM_AES_KEYS = 800000; 
        private const int NUM_MD5_HASHES = 100000; 
        private static string ConvertToHexString(Byte[] byteArray) 
        { 
            // Convert  the byte array to hexadecimal string 
            var sb = new StringBuilder(byteArray.Length); 
            for (int i = 0; i < byteArray.Length; i++) 
            { 
                sb.Append(byteArray[i].ToString("X2")); 
            } 
            return sb.ToString(); 
        } 
 
        private static void GenerateAESKeys() 
        { 
            var sw = Stopwatch.StartNew(); 
            var aesM = new AesManaged(); 
            for (int i = 1; i <= NUM_AES_KEYS; i++) 
            { 
                aesM.GenerateKey(); 
                byte[] result = aesM.Key; 
                string hexString = ConvertToHexString(result); 
                Console.WriteLine("AES KEY: {0} ", hexString); 
            } 
            Debug.WriteLine("AES: " + sw.Elapsed.ToString()); 
        } 
 
        private static void GenerateMD5Hashes() 
        { 
            var sw = Stopwatch.StartNew(); 
            var md5M = MD5.Create(); 
            for (int i = 1; i <= NUM_MD5_HASHES; i++) 
            { 
                byte[] data = Encoding.Unicode.GetBytes(Environment.UserName + i.ToString()); 
                byte[] result = md5M.ComputeHash(data); 
                string hexString = ConvertToHexString(result); 
                // Console.WriteLine(“MD5 HASH: {0}”, hexString); 
            } 
            Debug.WriteLine("MD5: " + sw.Elapsed.ToString()); 
        } 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            var sw = Stopwatch.StartNew(); 
            GenerateAESKeys(); 
            GenerateMD5Hashes(); 
            Debug.WriteLine(sw.Elapsed.ToString()); 
            // Display the results and wait for the user to press a key 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
Όπως παρατηρούµε από τον κώδικα σε κάθε εκτέλεση έχουµε βάλει την stopwatch 
ώστε να µετράµε τον χρόνο εκτέλεσης για κάθε µέθοδος. Επίσης στην main πρώτα 
εκτελείτε η GenerateAESKeys και η GenerateMD5Hashes. Ο χρόνος που απαιτείται 
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για την εκτέλεση του παραπάνω σειριακού προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα µε δύο 
φυσικούς πυρήνες είναι ο παρακάτω : 
 

 
   Εικόνα 3.8 : Χρονική Απεικόνιση Προγράµµατος  
     
      Όπως παρατηρούµε από την εικόνα 3.8 η εκτέλεση της µεθόδου 
GenerateAESKeys απαιτεί 8 δευτερόλεπτα και 6 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση της 
µεθόδου GenerateMD5Hashes συνολικά 14 δευτερόλεπτα. Όπως είναι εµφανές από 
το πιο πάνω σειριακό πρόγραµµα οι δύο µέθοδοι είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και 
δεν απαιτεί η µια τα αποτελέσµατα της άλλης έτσι από προγραµµατιστικής τεχνικής 
µπορούµε άφοβα να εφαρµόσουµε παραλληλισµό και να εκτελέσουµε παράλληλα τις 
δύο µεθόδους, απλά µετατρέποντας την main όπως παρακάτω : 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
       var sw = Stopwatch.StartNew(); 
       Parallel.Invoke( 
              ()=> GenerateAESKeys(), 
              ()=> GenerateMD5Hashes()); 
       Debug.WriteLine(sw.Elapsed.ToString()); 
       // Display the results and wait for the user to press a key 
       Console.ReadLine(); 
} 

 
Η ταχύτητα εκτέλεσης είναι ο τύπος :  
Ταχύτητα Εκτέλεσης = (Σειριακός Χρόνος Εκτέλεσης) / (Παράλληλος Χρόνος 
Εκτέλεσης)  έτσι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παράλληλης εκτέλεσης  είναι 
speedup = 14 / 9 = 1.55x περίπου. Στο πιο κάτω σχήµα παρουσιάζεται η παράλληλη 
εκτέλεση στο διάστηµα του χρόνου : 
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   Εικόνα 3.9 : Παράλληλη Εκτέλεση Προγράµµατος 
 
     Στην εικόνα 3.9 έχουµε σε 6 δευτερόλεπτα εκτελείτε η GenerateMD5Hashes και 
σε 9 δευτερόλεπτα η GenerateAESKeys όπως και στην σειριακή εκτέλεση µόνο που 
εδώ οι δύο µέθοδοι εκτελούντο παράλληλα έτσι στα πρώτα 6 second έχει εκτελεστεί 
η GenerateMD5Hashes και αποµένουν 3 seconds για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της 
GenerateAESKeys. Οι δυνατότητες της TPL δεν σταµατάνε εδώ καθώς στο 
παραπάνω πρόγραµµα µπορούµε να το βελτιστοποιήσουµε ακόµη περισσότερο. 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η TPL διαθέτει αντίστοιχη εντολή επανάληψης της 
For την Parallel.For και αντίστοιχη της Foreach την Parallel.Foreach. Έτσι όπου στο 
πρόγραµµα έχουµε for µπορούµε να εφαρµόσουµε µια από τις δύο παράλληλες 
εντολές επανάληψης. Ο κώδικας των δύο µεθόδων θα µπορούσε να γραφεί όπως 
παρακάτω : 
 
private static void GenerateAESKeys() 
{ 
     var sw = Stopwatch.StartNew(); 
     var aesM = new AesManaged(); 
     Parallel.For(1, NUM_AES_KEYS + 1, (int i) => 
     { 
            aesM.GenerateKey(); 
            byte[] result = aesM.Key; 
            string hexString = ConvertToHexString(result); 
            Console.WriteLine("AES KEY: {0} ", hexString); 
      }); 
            Debug.WriteLine("AES: " + sw.Elapsed.ToString()); 
} 
 
private static void GenerateMD5Hashes() 
{ 
      var sw = Stopwatch.StartNew(); 
      var md5M = MD5.Create(); 
      Parallel.For(1, NUM_MD5_HASHES + 1, (int i) => 
      { 
          byte[] data = Encoding.Unicode.GetBytes(Environment.UserName + i.ToString()); 
          byte[] result = md5M.ComputeHash(data); 
          string hexString = ConvertToHexString(result); 
          // Console.WriteLine(“MD5 HASH: {0}”, hexString); 
       });  
       Debug.WriteLine("MD5: " + sw.Elapsed.ToString()); 
} 

   
Όπως παρατηρούµε κι από τον πιο πάνω κώδικα η Parallel.For εφαρµόζεται οµοίως 
µε την απλή For σχεδόν µε τον επιπλέον τελεστή λάµδα  (=>) και µέσα το τµήµα 
κώδικα που θα εκτελεστεί παράλληλα. Επίσης η main µπορεί απλά να αλλάξει όπως 
πιο κάτω : 
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static void Main(string[] args) 
{ 
      var sw = Stopwatch.StartNew(); 
      //Παράλληλη υλοποίηση των μεθόδων  
      GenerateAESKeys(); 
      GenerateMD5Hashes(); 
      Debug.WriteLine(sw.Elapsed.ToString()); 
      // Display the results and wait for the user to press a key 
      Console.ReadLine(); 
}      
 
Η main πλέον δεν έχει την Parallel.Invoke µιας και δεν έχει νόηµα. Ο χρόνος που 
πετυχαίνει η πιο πάνω βελτιστοποίηση είναι 7.5 δευτερόλεπτα περίπου άρα η 
ταχύτητα εκτέλεσης = 14 / 7.5 = 1,87x  άρα έχουµε καλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης. 
Ένα απλό παράδειγµα χρήσης της Parallel.Foreach από το βιβλίο του Adam Freeman  
µε τίτλο Pro .Net 4 Parallel Programming in C# είναι το παρακάτω : 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
      // create a collection of strings 
      List<string> dataList = new List<string> { 
      "the", "quick", "brown", "fox", "jumps", "etc" 
      }; 
      // process the elements of the collection 
      // using a parallel foreach loop 
      Parallel.ForEach(dataList, item => 
      { 
          Console.WriteLine("Item {0} has {1} characters", item, item.Length); 
      }); 
      // wait for input before exiting 
      Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
      Console.ReadLine(); 
} 

  
Όπου έχουµε πιο πάνω µια λίστα datalist από διάφορα λεκτικά και τα εκτυπώνουµε 
µέσα σε µια Parallel.Foreach παράλληλα. Ένα παράδειγµα εκτέλεσης είναι στην πιο 
κάτω εικόνα : 
 

 
   Εικόνα 3.10 : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης Parallel.Foreach 
    
   Μια άλλη ιδιότητα της TPL είναι ο βαθµός παραλληλισµού που µπορούµε να 
εφαρµόσουµε σε ένα πρόγραµµα µέσω της κλάσης ParallelOptions. Αυτό σηµαίνει 
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πως µπορούµε να ορίσουµε εµείς µε βάση το σύστηµα που θα τρέξει πόσο 
παραλληλισµό να εφαρµόσουµε. Για παράδειγµα αν έχουµε ένα σύστηµα µε 4 
πυρήνες και θέλουµε να εφαρµόσουµε βαθµό παραλληλισµού 3 σηµαίνει πως το 
πρόγραµµα δεν θα κάνει χρήση και των 4 πυρήνων αλλά µόνο των 3 αφήνοντας 1 
πυρήνα ελεύθερο πιθανόν για άλλη χρήση. Έτσι στο αρχικό πρόγραµµα που 
παρουσιάσαµε η µέθοδος GenerateAESKeys µπορεί να γραφεί όπως παρακάτω : 
 
private static void GenerateAESKeys(int maxDegree) 
{ 
        var sw = Stopwatch.StartNew(); 
        var ParallelOptions = new ParallelOptions(); 
        ParallelOptions.MaxDegreeOfParallelism = maxDegree; 
        Parallel.For(1, NUM_AES_KEYS + 1, (int i) => 
        { 
            var aesM = new AesManaged(); 
            aesM.GenerateKey(); 
            byte[] result = aesM.Key; 
            string hexString = ConvertToHexString(result); 
            Console.WriteLine("AES KEY: {0} ", hexString); 
         }); 
         Debug.WriteLine("AES: " + sw.Elapsed.ToString()); 
} 

 
Όπως παρατηρούµε η µέθοδος GenerateAESKeys έχει ένα όρισµα maxDegree το 
οποίο δίνει τιµή στην ιδιότητα της κλάσης ParallelOptions. H maxDegree παίρνει 
τιµή στην main πχ GenerateAESKeys(Environment.ProcessorCount – 1)  όπου η 
Environment.ProcessorCount θα επιστρέψει το σύνολο των πυρήνων – 1. Έτσι η 
Parallel.For θα τρέξει σε n -1 πυρήνες (όπου n το πλήθος των επεξεργαστών ). 
 
 
 
 
 

3.3 ∆ηµιουργία  Και ∆ιαχείριση  Παράλληλων Εργασιών  
       Μέχρι τώρα κάναµε χρήση της εντολής Parallel.Invoke για να δηµιουργήσουµε 
παραλληλισµό. Όποτε γίνεται η κλήση της Parallel.Invoke δηµιουργούνται τόσα tasks 
όσες είναι και οι µέθοδοι που θέλουµε να τρέξουν παράλληλα. Η TPL υποστηρίζει 
ασύγχρονοι µέθοδος δηµιουργίας παράλληλων εργασιών (tasks) κάνοντας χρήση του 
χώρου ονοµάτων System.Threading.Tasks.Task. Κάθε task αποτελεί ένα αντικείµενο 
γεγονός που προσφέρει πολλές δυνατότητες ως προς την διαχείριση του. Έτσι ο 
προγραµµατιστής έχει πλήρη έλεγχο του κάθε task από την δηµιουργία του µέχρι και 
την καταστροφή του, µπορεί να ακυρώσει την εκτέλεση του  καθώς και να ελέγχει 
την κατάσταση στην οποία είναι κάθε στιγµή. Κάθε φορά που δηµιουργούνται πολλά 
αντικείµενα τύπου Task ασύγχρονα τότε ο διαχειριστής των tasks (task scheduler) 
αναλαµβάνει να εκτελέσει το κάθε task παράλληλα ανάλογα µε τους διαθέσιµους 
επεξεργαστές που διαθέτει το υπολογιστικό σύστηµα. Τεχνικά είναι εφικτό το κάθε 
τµήµα κώδικα να το εκτελεί και ένα διαφορετικό task ωστόσο όµως είναι λάθος 
τεχνική η υπερβολική χρήση των tasks από ένα πρόγραµµα. Επίσης είναι λάθος η 
αντίληψη πως όσα πιο πολλά task διαθέτει ένας αλγόριθµος τόσο πιο γρήγορα θα 
εκτελεστεί. Αυτό συµβαίνει γιατί η υπερβολική χρήση των tasks από ένα πρόγραµµα 
µπορεί να αυξήσει υπερβολικά το φόρτο εργασίας του υπολογιστικού συστήµατος µε 
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αποτέλεσµα το αλγόριθµος εκτελεστεί µε πιο αργό ρυθµό. Στον παρακάτω πίνακα 
3.11 παρουσιάζουµε όλες τις ιδιότητες της κλάσης Task : 
 
AsyncState Η κατάσταση του αντικειµένου όποτε δηµιουργείται ένα task 

instance  
CreationOptions Η τιµή της ιδιότητας TaskCreationOptions χρησιµοποιείτε από 

τον task scheduler ώστε να καθορίσει πιο task να εκτελέσει  
CurrentId Ένα µοναδικό ID για το task το οποίο εκτελείτε. Χρησιµοποιείτε 

µόνο για αποσφαλµάτωση κώδικα. 
Exception Είναι ένα AggregateException το οποίο καταστρέφει ένα task 

πρόωρα. Έχει τιµή null αν το task τελειώσει επιτυχώς. 
Factory Είναι στατική ιδιότητα η οποία παρέχει µέθοδο δηµιουργίας tasks 

µε ή χωρίς να επιστρέφει αποτελέσµατα των tasks. 
Id Ένα µοναδικό ID για κάθε task instance 
IsCanceled  Boolean µεταβλητή η οποία είναι αληθής όταν ένα task ακυρωθεί 
IsCompleted  Boolean µεταβλητή η οποία είναι αληθής όταν ένα task 

Ολοκληρωθεί 
IsFaulted Boolean µεταβλητή η οποία είναι αληθής όταν ένα task 

µαταιώσει την εκτέλεση του µε µη ελεγχόµενο exception. 
Status H τιµή της ιδιότητας TaskStatus δείχνει την κατάσταση του task. 
   Πίνακας 3.11 : Ιδιότητες της κλάσης Task 
 
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τον κύκλο ζωής και τις πιθανές καταστάσεις ενός 
task. Η πιο κάτω εικόνα 3.12 παρουσιάζει µια ροή εκτέλεσης ενός tasks και τις 
πιθανές καταστάσεις που µπορεί να έχει από κατάσταση σε κατάσταση. 
 

 
       
            Εικόνα 3.12 :  Κύκλος ζωής των tasks [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 2] 
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Στην εικόνα 3.12 παρατηρούµε όλα τα πιθανά σενάρια καταστάσεων που µπορεί  να 
λάβει ένα task. Έτσι από την στιγµή της δηµιουργίας ενός task µπορεί είτε να  
(Canceled)  ακυρωθεί ή να αρχίσει να εκτελείτε (Running). Όταν ένα task τρέχει οι 
καταστάσεις που µπορεί να περάσεις είναι τρείς είτε να αποτύχει (faulted) είτε να 
ακυρωθεί (Canceled) είτε να ολοκληρωθεί (RunToCompletion). Η ιδιότητα 
TaskStatus την οποία αναφέραµε πιο πάνω έχει τρείς πιθανές αρχικές καταστάσεις 
και τρείς τελικές πιθανές καταστάσεις. Οι τρείς αρχικές καταστάσεις είναι : 

1. TaskStatus.Created : Το αρχικό στάδιο ενός task, θα αλλάξει κατάσταση µόλις 
γίνει έναρξη (start) ή αν εκτελέσουµε την εντολή (RunSynchronously) ή αν 
γίνει ακύρωση (Canceled)  

2. TaskStatus.WaitingForActivation : Το αρχικό στάδιο ενός task το οποίο 
ακόµη δεν έχει προγραµµατιστεί να εκτελεστεί εφόσον έχουν προτεραιότητα 
άλλα tasks. 

3. TaskStatus.WaitingToRun : Πριν εκτελεστεί ένα task πρέπει να περιµένει 
µέχρι  ο “Task Scheduler” να του δώσει σειρά για να εκτελεστεί. 

Αντίστοιχα οι τρείς τελικές καταστάσεις είναι οι παρακάτω : 
1. TaskStatus.Canceled : Ένα task ακυρώνετε λίγο πριν την έναρξη του ή κατά 

την διάρκεια της εκτέλεσης του. 
2. TaskStatus.Faulted : Ένα task αποτυγχάνει κατά την εκτέλεση του όταν δεν το 

«πιάσει» ελεγχόµενο exception.  
3. TaskStatus.RanToCompletion : Ένα task ολοκληρώνει επιτυχώς την εκτέλεση 

του. Η ιδιότητα IsCompleted είναι αληθής. 
 
Έτσι στο πρόγραµµα που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 3.2 η µέθοδος main µπορεί να 
γραφτεί όπως παρακάτω : 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
      var sw = Stopwatch.StartNew(); 
      var t1 = new Task(() => GenerateAESKeys(Environment.ProcessorCount)); 
      var t2 = new Task(() => GenerateMD5Hashes()); 
      //Έναρξη των tasks 
      t1.Start(); 
      t2.Start(); 
      //Αναμονή των tasks 
      Task.WaitAll(t1, t2); 
      Debug.WriteLine(sw.Elapsed.ToString()); 
      // Display the results and wait for the user to press a key 
      Console.ReadLine(); 
} 

 
      Με την εντολή t1 = new Task(() = > GenerateAESKeys());  το task t1 είναι σε 
κατάσταση δηµιουργίας (TaskStatus.Created). Στην συνέχεια µε την εντολή t1.Start() 
το task t1 θα εκτελεστεί ασύγχρονα αλλά προσοχή το task t1  δεν έχει ολοκληρώσει 
την εκτέλεση του  ακόµη κι αυτό γιατί ο κώδικας είναι µέσα σε ένα main thread το 
οποίο εκτελείται σύγχρονα οπότε θα προχωρήσει στην επόµενη εντολή  t2.Start() η 
οποία και αυτή µε την σειρά της θα ξεκινήσει να εκτελείται. Είναι βασικό να γίνει 
αντιληπτό πως η εντολή t1.Start()  εκτελείται ταυτόχρονα µε το main thread οπότε 
ταυτόχρονα θα γίνει η εκτέλεση της εντολής t2.Start() για να ξεκινήσει η εκτέλεση 
του task t2.  Αντίστοιχα η t2 θα εκτελείται ταυτόχρονα µε το main thread και 
παράλληλα µε  το t1.  Η ροή εκτέλεσης του παραπάνω προγράµµατος παρουσιάζεται 
στην παρακάτω εικόνα : 
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                           Εικόνα 3.13 : Ροή Εκτέλεσης των tasks [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 2] 
 
    Στην εικόνα 3.13 παρατηρούµε ότι η δηµιουργία των tasks και η εκτέλεση τους 
γίνεται παράλληλα µε το main thread. Τέλος η εντολή Task.WaitAll(t1,t2) αναµένει 
το τέλος της εκτέλεσης όλων των tasks και µετά θα εκτελεστεί η επόµενη εντολή 
στην main,αυτό γιατί η WaitAll εκτελείται σύγχρονα. 
       Η TPL µας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε tasks και µε την εντολή 
TaskFactory. Η TaskFactory µας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε tasks µε 
περισσότερες δυνατότητες σε σχέση µε την µεµονωµένη δηµιουργία tasks  µε την 
κλάση  Task  που αναφέραµε πιο πάνω. Έτσι µε την TaskFactory καλούµε την 
µέθοδο δηµιουργίας StartNew η οποία ισοδυναµεί µε την δηµιουργία Task και τέλος 
καλούµε την µέθοδο Start για να ξεκινήσει η εκτέλεση της. Η main µέθοδο θα 
µπορούσε να γραφεί κάνοντας χρήση της  TaskFactory  όπως παρακάτω : 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
       var sw = Stopwatch.StartNew(); 
       var t1 = Task.Factory.StartNew(() => 
       GenerateAESKeys(Environment.ProcessorCount)); 
       var t2 = Task.Factory.StartNew(() => 
       GenerateMD5Hashes()); 
       //Έναρξη των tasks 
       t1.Start(); 
       t2.Start(); 
       //Αναμονή των tasks 
       Task.WaitAll(t1, t2); 
       Debug.WriteLine(sw.Elapsed.ToString()); 
       // Display the results and wait for the user to press a key 
       Console.ReadLine(); 
} 
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     Μια ακόµη σηµαντική δυνατότητα που προσφέρει η TPL είναι η ακύρωση των 
tasks. Κάθε task µπορεί να διακοπεί όποτε ο προγραµµατιστής κρίνει. Η ακύρωση 
των  tasks µπορεί να γίνει µε την ενσωµάτωση κατά την δηµιουργία των tasks των 
λεγόµενων Cancellation Tokens κάνοντας χρήση την κλάση συστήµατος 
System.Threading.CancellationToken. Έτσι  για να παρουσιάσουµε καλύτερα την 
ακύρωση tasks  θα παρουσιάσουµε ένα απλό πρόγραµµα όπου δηµιουργεί 2 tasks τα 
οποία εκτελούν συνεχώς κάποιες δοµές επανάληψης µέχρι που ο χρήστης να πατήσει 
δεύτερη φορά enter όπου και γίνεται ακύρωση των tasks  και σταµατά η εκτέλεση 
τους. Το πρόγραµµα είναι το παρακάτω : 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
      //Create the cancellation token source 
      CancellationTokenSource tokenSource = new CancellationTokenSource(); 
      //Create the cancellation token 
      CancellationToken token = tokenSource.Token; 

         
        Αρχικά δηµιουργούµε το CancellationTokenSource και το 
CancellationToken,tokenSource   και token αντίστοιχα. 
 
//Create the tasks 
Task task1 = new Task(() => { 
       for (int i = 0; i < int.MaxValue; i++) 
       { 
             token.ThrowIfCancellationRequested(); 
             Console.WriteLine("Task 1 - int value {0}", i); 
       } 
}, token); 
 
Task task2 = new Task(() => 
{ 
       for (int i = 0; i < int.MaxValue; i++) 
       { 
          token.ThrowIfCancellationRequested(); 
          Console.WriteLine("Task 2 - int value {0}", i); 
       } 
}, token); 
 
//wait for input before we start the tasks 
Console.WriteLine("Press enter to start tasks"); 
Console.WriteLine("Press enter again to cancel tasks"); 
Console.ReadLine(); 
// start the tasks 
task1.Start(); 
task2.Start(); 
// read a line from the console. 
Console.ReadLine(); 
// cancel the task 
Console.WriteLine("Cancelling tasks"); 
tokenSource.Cancel(); 
// wait for input before exiting 
Console.WriteLine("Main method complete. Press enter to finish."); 
Console.ReadLine(); 
} 

 
        Στο πιο πάνω τµήµα κώδικα έχουµε σε κάθε δηµιουργία των tasks περνάµε σαν 
όρισµα στον τελεστή λάµδα και το token και στο τµήµα του task έχουµε βάλει και 
την εντολή token.throwIfCancellationRequested που σηµαίνει πως θα γίνει ακύρωση 
µόλις γίνει το tokenSource.Cancel το οποίο θα εκτελεστεί πιο κάτω. Γενικά η 
προγραµµατιστική τεχνική είναι να ενσωµατώνεται σαν όρισµα στο εκάστοτε task το 
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token και στο τµήµα κώδικα που υλοποιεί το task να γίνεται 
throwIfCancellationRequested όποτε εκτελεστεί η εντολή tokenSource.Cancel. Η 
εκτέλεση του πιο πάνω κώδικα είναι η παρακάτω εικόνα : 
 

                    
                                  Εικόνα 3.14 : Ακύρωση Tasks 
            
     Εκτός από την δηµιουργία, διαχείριση και ακύρωση των tasks πολλές φορές ένα 
task θα πρέπει να επιστρέψει ένα αποτέλεσµα. Παρακάτω παρουσιάζουµε ένα απλό 
πρόγραµµα όπου ένα task  επιστρέφει ένα αποτέλεσµα µετά την εκτέλεση του. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace GetResultFromTask 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Δημιουργία Task 
            Task<int> task1 = new Task<int>(() => 
            { 
                int sum = 0; 
                for (int i = 0; i < 100; i++) 
                    sum += i; 
                return sum; 
            }); 
 
            //Έναρξη του task 
            task1.Start(); 
            //Εκτύπωση του αποτελέσματος στην οθόνη 
            Console.WriteLine("Result 1 : {0}", task1.Result); 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Main method complete. Press enter to finish."); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
Παρατηρούµε ότι η δηµιουργία του  Task µε τύπο integer  µόλις εκτελεστεί η εντολή 
task1.Result µας επιστρέφει το result του task1  το οποίο είναι η µεταβλητή sum. Θα 
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µπορούσαµε να το παροµοιάσουµε σαν µια function η οποία επιστρέφει έναν ακέραιο 
αριθµό. Το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του πιο πάνω κώδικα απεικονίζονται στην 
εικόνα  3.15 : 

                         
              Εικόνα 3.15 : Επιστροφή τιµής από task 

3.4 Συγχρονισµός  και  Συντονισµός  Εργασιών 
      Ένα από τα βασικά εργαλεία της TPL είναι και η δυνατότητα συντονισµού και 
συγχρονισµού των εργασιών (tasks). Όταν εφαρµόζουµε παραλληλισµό σε ένα 
πρόγραµµα τότε σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο συγχρονισµό των tasks. 
Για να γίνει πιο αντιληπτό το πόσο απαραίτητος είναι ο συγχρονισµός σε παράλληλα 
προγράµµατα παρουσιάζουµε τον πιο κάτω κώδικα : 
 
using System; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace SharingData 
{ 
    class BankAccount 
    { 
        public int Balance 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία banck account object 
            BankAccount account = new BankAccount(); 
            // Δημιουργία πίνακα απο tasks 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                // Δημιουργία task 
                tasks[i] = new Task(() => 
                { 
                    for (int j = 0; j < 1000; j++) 
                    { 
                        // Ενημέρωση Balance 
                        account.Balance = account.Balance + 1; 
                    } 
                }); 
                // Έναρξη task 
                tasks[i].Start(); 
            } 
            // Αναμονή όλων μέχρι να ολοκληρώσουν τα tasks 
            Task.WaitAll(tasks); 
            Console.WriteLine("Expected value {0}, Counter value: {1}",10000, account.Balance); 
        } 
    } 
} 
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    Στον παραπάνω κώδικα υλοποιούµε 10 tasks όπου το κάθε task αναλαµβάνει να 
αυξήσει την τιµή Balance κατά 1000 φορές. Έτσι εφόσον έχουµε 10 tasks τα οποία το  
κάθε ένα αυξάνει κατά 1000 φορές το Balance τότε περιµένουµε να πάρουµε τελική 
τιµή κατά 10 * 1000 = 10000 ωστόσο όταν το τρέξουµε θα διαπιστώσουµε πως η τιµή 
είναι διαφορετική. 
 

                             
                               Εικόνα 3.16 : Εκτέλεση χωρίς Συγχρονισµό 
 
    Στην εικόνα 3.16 βλέπουµε ένα αποτέλεσµα εκτέλεσης το οποίο αντί για 10000 
είναι 6102. Όπως γίνεται αντιληπτό µια τέτοια παράλληλη υλοποίηση θα φέρει λάθη 
ειδικά σε πιο πολύπλοκα προγράµµατα. Η TPL διαθέτει µια σειρά από εργαλεία για 
να αντιµετωπίσει προβλήµατα όπως το παραπάνω. Είναι σηµαντικό πως ο 
συγχρονισµός πρέπει να εφαρµόζεται µόνο εκεί που είναι απαραίτητος και όχι σαν 
γενική λύση. Υπάρχουν τρία είδη συγχρονισµού στο .Net Framework 4 : 

1. Lightweight Primitives : Είναι ο επικρατέστερος τρόπος συγχρονισµού µιας 
και είναι πιο αποδοτικός και κάνει την εφαρµογή πιο έξυπνη σε ότι αφορά τον 
συγχρονισµό. 

2. Heavyweight (classic) primitives : Είναι στην ουσία το thread model που 
υπήρχε σε πιο παλιές εκδόσεις του Framework όσο και στην νέα και δεν έχει 
τόσο καλή εφαρµογή όσο το Lightweight model.  

3. Wait Handles : Χρησιµοποιεί µηχανισµούς του λειτουργικού συστήµατος και 
µπορεί να πετύχει συγχρονισµό µεταξύ διεργασιών.  

    Στο βιβλίο του Adam Freeman Pro .Net 4 Parallel Programming C# chapter 
Sharing Data συµβουλεύει στους προγραµµατιστές η χρήση του συγχρονισµού να 
γίνεται µε φειδώ και πιο συγκεκριµένα : 

• Όχι πολύ συγχρονισµό 
• Όχι λίγο συγχρονισµό 
• Χρήση της καλύτερης δυνατής τεχνικής συγχρονισµού (εννοεί τα 3 παραπάνω 

είδη που αναφέραµε) 
• Χρήση έτοιµων (αυτών που συνιστά το .Net Framework) κλάσεων και 

αρχέτυπων και όχι υλοποιήσεις τρίτων κατασκευαστών. 
     Ο πιο απλός τρόπος να εφαρµοστεί συγχρονισµός είναι κάνοντας χρήση την 
εντολή lock. Η λειτουργία µε την εντολή lock έχει δύο στάδια, αρχικά δηµιουργείτε 
ένα αντικείµενο το οποίο είναι ορατό σε όλα τα tasks και µετά να γίνει lock το 
συγκεκριµένο τµήµα κώδικα που θέλουµε να εφαρµοστεί συγχρονισµός. Στον πιο 
πάνω κώδικα παρουσιάσαµε ένα πιθανό πρόβληµα που µπορεί να λυθεί µε 
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συγχρονισµό των tasks, παρακάτω παρουσιάζουµε των κώδικα που κάνει εφαρµογή 
της εντολής lock. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace SharingData 
{ 
    class BankAccount 
    { 
        public int Balance 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
 
class Program 
{ 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία banck account object 
            BankAccount account = new BankAccount(); 
 
            //Δημιουργία lock object 
            object lockObj = new object(); 
 
            // Δημιουργία πίνακα απο tasks 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                // Δημιουργία task 
                tasks[i] = new Task(() => 
                { 
                    for (int j = 0; j < 1000; j++) 
                    { 
                        //Κλείδωμα και εφαρμογή συγχρονισμού 
                        lock (lockObj) 
                        { 
                            // Ενημέρωση Balance 

                            account.Balance = account.Balance + 1; 

                        } 

                    } 
                }); 
                // Έναρξη task 
                tasks[i].Start(); 
            } 
            // Αναμονή όλων μέχρι να ολοκληρώσουν τα tasks 
            Task.WaitAll(tasks); 
            // Έκτύπωση αποτελεσμάτων 
            Console.WriteLine("Expected value {0}, Counter value: {1}", 
            10000, account.Balance); 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
    Στον παραπάνω κώδικα παρατηρούµε πως αρχικά δηµιουργείτε το αντικείµενο 
lockObj και στο σηµείο που θέλουµε να εφαρµοστεί ο συγχρονισµός απλά µε την 
εντολή lock (lockObj) αυξάνουµε την τιµή του Balance. Έτσι αν το πρόγραµµα 
εκτελεστεί τότε θα πάρουµε την αναµενόµενη τιµή που είναι 10000.  Γενικά όταν 
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θέλουµε σειριακή εκτέλεση σε κάποια σηµεία του κώδικα ο οποίος είναι παράλληλος 
τότε η lock είναι ιδανική λύση. Το αποτέλεσµα εκτέλεσης του παραπάνω κώδικα 
απεικονίζεται στην εικόνα 3.17 
 

                             
                                   Εικόνα 3.17 : Συγχρονισµός µε χρήση της lock 
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η εντολή lock συνίσταται όταν θέλουµε σειριακή 
εκτέλεση σε συγκεκριµένα σηµεία του κώδικα. Όταν έχουµε προβλήµατα αύξησης ή 
µείωσης τιµής η TPL προτείνει την Interlocked. Η Interlocked µπορεί να προσφέρει 
υψηλές επιδόσεις συγχρονισµού κάνοντας χρήση τις δυνατότητες του υλικού και του 
λειτουργικού συστήµατος. Η κλάση Interlocked είναι στον χώρο ονοµάτων 
System.Threading και διαθέτει µεθόδους Add() η οποία προσθέτει, Increment() η 
οποία αυξάνει κατά την παράµετρο που θα ορίσουµε το µέγεθος µιας µεταβλητής, 
ανάλογα πράττει και η Decrement() η οποία µειώνει µια µεταβλητή. Έτσι στον πιο 
πάνω κώδικα αν εφαρµόσουµε την Interlocked  ο κώδικας θα ήταν όπως ο πιο κάτω : 
 
            // Δημιουργία πίνακα απο tasks 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                // Δημιουργία task 
                tasks[i] = new Task(() => 
                { 
                    for (int j = 0; j < 1000; j++) 
                    { 
                        //Κλείδωμα και εφαρμογή συγχρονισμού 

Interlocked.Increment(ref account.Balance);                     
                    } 
                }); 
                // Έναρξη task 
                tasks[i].Start(); 
            }  
    
      Έτσι όπως παρατηρούµε µε την µέθοδο Increment  αυξάνουµε την µεταβλητή 
Balance. Αξίζει να σηµειώσουµε πως η Interlocked είναι πιο ιδανική από την lock 
που αναφέραµε πιο πάνω για το συγκεκριµένο πρόγραµµα που παρουσιάζουµε. 
    Η Spin lock είναι άλλη µια κλάση συγχρονισµού που διαθέτει η TPL η οποία και 
αυτή ανήκει στον χώρο ονοµάτων System.Threading. Η Spin Lock διαφέρει από τις 
µέχρι τώρα κλάσεις που αναφέραµε στο γεγονός πως ενώ όλες οι προηγούµενες 
εντολές λαµβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας που πιθανόν να υπάρχει και 
διακόπτουν τον συνεχή προγραµµατισµό εκτέλεσης των task µε σκοπό να µην 
προκαλέσουν επιπλέον φόρτο εργασίας στο σύστηµα αντίθετα η Spin Lock δεν 
σταµατά ποτέ διαρκώς επανάπρογραµµατίζει τα task που πρέπει να εκτελεστούν και 
δεν αφήνει άλλα να πάρουν σειρά εκτέλεσης. Γενικά θα πρέπει να γίνεται χρήση µε 
µεγάλη προσοχή και καλά είναι να εφαρµόζεται σε µικρές διεργασίες ώστε να µην 
προσθέτει µεγάλο φόρτο εργασίας στο σύστηµα. Ανήκει στα lightweight αρχέτυπα 
συγχρονισµού που αναφέραµε πιο πάνω και διαθέτει τρείς βασικές µεθόδους Enter() 
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όπου έχουµε κλείδωµα και εφαρµογή του συγχρονισµού,TryEnter() όπου προσπαθεί 
να λάβει κλειδαριά µε αξιόπιστο τρόπο έτσι ώστε σε µια πιθανή εξαίρεση να µπορεί 
να γίνει καθορισµός αν όντως έχει αποκτηθεί κλειδαριά, Exit() η οποία αναλαµβάνει 
να ξεκλειδώσει το task. Ο πιο πάνω κώδικας µε Spin Lock θα ήταν όπως ο παρακάτω 
: 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace SharingData 
{ 
    class BankAccount 
    { 
        public int Balance 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία banck account object 
            BankAccount account = new BankAccount(); 
            //Δημιουργία spin Lock 
            SpinLock spinlock = new SpinLock(); 
 
            // Δημιουργία πίνακα απο tasks 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                // Δημιουργία task 
                tasks[i] = new Task(() => 
                { 
                    for (int j = 0; j < 1000; j++) 
                    { 
                        //Κλείδωμα και εφαρμογή συγχρονισμού 
                        bool lockAcquired = false; 
                        try 
                        { 
                            spinlock.Enter(ref lockAcquired); 
                            // update the balance 
                            account.Balance = account.Balance + 1; 
                        } 
                        finally 
                        { 
                            if (lockAcquired) spinlock.Exit(); 
                        } 
                    } 
                }); 
                // Έναρξη task 
                tasks[i].Start(); 
            } 
            // Αναμονή όλων μέχρι να ολοκληρώσουν τα tasks 
            Task.WaitAll(tasks); 
            Console.WriteLine("Expected value {0}, Counter value: {1}",10000, account.Balance); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

Όπως παρατηρούµε η διαφορά είναι µονάχα στην δηµιουργία της κλάσης spin lock 
και στο σηµείο όπου εφαρµόζουµε τον συγχρονισµό η οποία είναι µέσα σε try finally 
ώστε στο τέλος να γίνεται ξεκλείδωµα του task σε κάθε περίπτωση. Με την εντολή 
Spinlock.Enter(ref lockAcquired) κλειδώνει το συγκεκριµένο σηµείο ώστε να 
εκτελεστεί σύγχρονα. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης είναι τα αναµενόµενα 10000 στην 
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µεταβλητή Balance. Αξίζει να αναφέρουµε δύο σηµαντικές ιδιότητες της κλάσης 
spinlock : 

• IsHeld : Επιστρέφει αληθή τιµή σε περίπτωση που η κλειδαριά κρατείτε από 
άλλο νήµα (thread). 

• IsHeldByCurrentThread : Επιστρέφει αληθή τιµή αν η κλειδαριά κρατείτο από 
το τρέχον νήµα το οποίο εκτελεί την τρέχουσα task. 

     Άλλη µια κλάση συγχρονισµού είναι η Mutex και τα “Wait Handles”  από την 
κλάση System.Threading.WaitHandle. Έτσι ο πιο πάνω κώδικας µε εφαρµογή της 
Mutex και των “Wait Handles” µπορεί να γραφεί όπως παρακάτω : 
 
using System; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace Mutex_sample 
{ 
    class BankAccount 
    { 
        public int Balance 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            BankAccount account = new BankAccount(); 
            Mutex mutex = new Mutex(); 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                tasks[i] = new Task(() => 
                { 
                    for (int j = 0; j < 1000; j++) 
                    { 
                        // Ανάθεση κλειδώματος 
                        bool lockAcquired = mutex.WaitOne(); 
                        try 
                        { 
                            // update the balance 
                            account.Balance = account.Balance + 1; 
                        } 
                        finally 
                        { 
                            // Ξεκλειδώνει κάνοντας release την mutex 
                            if (lockAcquired) mutex.ReleaseMutex(); 
                        } 
                    } 
                }); 
                // Έναρξη tasks 
                tasks[i].Start(); 
            } 
            // Αναμονή να εκτελεστούν όλα τα tasks 
            Task.WaitAll(tasks); 
            // Εκτύπωση αποτελεσμάτων 
            Console.WriteLine("Expected value {0}, Balance: {1}",10000, account.Balance); 
        } 
    } 
} 

 
Όπως παρατηρούµε µε την εντολή mutex.WaitOne() κλειδώνει το συγκεκριµένο 
τµήµα κώδικα και εκτελείτε σύγχρονα από το τρέχον task. Στο τέλος και 
συγκεκριµένα στην finally ξεκλειδώνει το task  και συγκεκριµένα µε την εντολή 
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mutex.ReleaseMutex. Το αποτέλεσµα της εκτέλεσης είναι το αναµενόµενο δηλαδή 
10000 η µεταβλητή Balance. 
       Μια σηµαντική δυνατότητα της TPL είναι ο συντονισµός των tasks 
(Coordinating Tasks) ,έτσι µπορούµε να δηµιουργήσουµε tasks τα οποία αρχίζουν την 
εκτέλεση τους αφού κάποιο άλλο task ολοκληρώσει (Continuation Tasks) επίσης 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε tasks µέσα σε tasks (child tasks). Η τεχνική task 
continuation µπορεί να  δηµιουργήσει µια αλυσίδα από tasks τα οποία θα εκτελούνται 
το ένα µετά το άλλο. Η πραγµατική δύναµη των continuation tasks είναι τα πολλαπλά 
tasks και η επιλεκτική εκτέλεση των tasks. Έτσι µπορεί να έχουµε 

• Απλό Continuation task 
• Ένα προς Πολλά Continuation Task 
• Επιλεκτικά Tasks Continuations 
• Πολλά προς Πολλά και Πολλά προς Ένα Continuations Tasks 

Στο πιο πάνω πρόγραµµα που παρουσιάσαµε για τον συγχρονισµό αν εφαρµόζαµε 
απλό continuation task θα ήταν όπως ο παρακάτω κώδικας : 
 
using System; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace ContinueTasks 
{ 
    class Program 
    { 
        class BankAccount 
        { 
            public int Balance 
            { 
                get; 
                set; 
            } 
        } 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Task τύπου bankaccount 
            Task<BankAccount> task = new Task<BankAccount>(() => 
            { 
                // Δημιουργία ενος τραπεζικού λογαριασμού 
                BankAccount account = new BankAccount(); 
                for (int i = 0; i < 1000; i++) 
                { 
                    // αυξάνουμε το Balance 
                    account.Balance++; 
                } 
                // Επιστρέφουμε την τιμή account 
                return account; 
            }); 

          //Continuation Task 
          Task<int> continuationTask 
          = task.ContinueWith<int>((Task<BankAccount> antecedent) => 
          { 

Console.WriteLine("Interim Balance: {0}", 
antecedent.Result.Balance); 

                return antecedent.Result.Balance * 2; 
          }); 
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            // Έναρξη task 
            task.Start(); 
 
            Console.WriteLine("Final balance: {0}", continuationTask.Result); 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

      
         Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω κώδικα το πρόγραµµα είναι ελαφρώς 
διαφορετικό από το προηγούµενο που αναφερθήκαµε στον συγχρονισµό. Αρχικά 
δηµιουργούµε ένα task τύπου BankAccount το οποίο επιστρέφει λογαριασµούς 
account αφού πρώτα τους αυξήσεις κατά 1000.Έτσι κάθε task τύπου BankAccount 
δηµιουργεί ένα αντικείµενο BankAccount το αυξάνει κατά 1000 και το επιστρέφει. 
Αµέσως µετά δηµιουργείτε ένα task  τύπου integer το οποίο είναι continuation task 
του προηγούµενου task. Έτσι µε την εντολή 
task.ContinueWith<int>((Task<BankAccount> antecedent) το task continuationTask 
θα αρχίσει να εκτελείτε αµέσως µετά την ολοκλήρωση του πρώτου task. Μέσα στο 
continuationTask θα εκτυπωθεί στην  οθόνη η τιµή του πρώτου task και αφού την 
διπλασιάσει επί 2 θα επιστρέψει έναν ακέραιο αριθµό. Αρκεί να εκτελεστεί το πρώτο 
task και εν συνεχεία θα εκτελεστεί το δεύτερο µόλις ολοκληρώσει το πρώτο.  Το 
αποτέλεσµα όπως περιγράψαµε είναι το διπλάσιο από ότι στις προηγούµενες 
περιπτώσεις µιας και εδώ ακολουθεί το δεύτερο task το οποίο διπλασιάζει το 
αποτέλεσµα του πρώτου. Το αποτέλεσµα εκτέλεσης φαίνετε στην εικόνα 3.18 
 

                                           
                                          Εικόνα 3.18 :Απλό Continuation Task 
      Ανάλογα µε το είδος από Continuations Tasks που θέλουµε να εφαρµόσουµε 
υπάρχουν και οι αντίστοιχες εντολές που το επιτυγχάνουν. Έτσι έχουµε τον πιο κάτω 
πίνακα 3.19 : 
 
Απλό Continuation Task Εντολή : Task.ContinueWith για κάθε 

task που θέλουµε να συνεχίσει. 
Επιλεκτικό (Selective)  Continuation  Εντολή : Task.ContinueWith και 

καθορισµός τιµής στην ιδιότητα 
TaskContinuationOptions 

Πολλά προς Πολλά και Ένα προς Πολλά 
Continuations Tasks 

Εντολή : 
TaskFactory.ContinueWhenAll() και 
Task.Factory.ContinueWhenAny() 

Ακύρωση (Canceling) Continuations 
Tasks 

Χρήση της εντολής CancellationToken 
στην µέθοδο ContinueWith()  

Χειρισµός Εξαιρέσεων  Με βάση τις τιµές που έχουν οι ιδιότητες 
OnlyOnFaulted, NotOnFaulted. 

   Πίνακας 3.19 : Εντολές Continuations 
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       Η δηµιουργία Continuations ένα προς πολλά µπορεί να γίνει κατανοητή αν στο 
παραπάνω πρόγραµµα αµέσως µετά το δεύτερο task προσθέταµε και ένα τρίτο task το 
οποίο θα ξεκινά αµέσως µετά την ολοκλήρωση του δεύτερου και απλά θα κάνει 
εκτύπωση στην οθόνη το τελικό ποσό της µεταβλητής Balance. 
 
            // create a third-generation task, which will print out the result 
            Task continuationTask3 
            = continuationTask.ContinueWith((Task<int> antecedent) => 
            { 
                Console.WriteLine("Final Balance 1: {0}", antecedent.Result); 
            }); 

  
   Έτσι µόλις γίνει εκτέλεση του πρώτου task θα προκαλέσει µετά την εκτέλεση του 
την εκτέλεση του δεύτερου task και µόλις εκτελεστεί το δεύτερο  task θα αρχίσει να 
εκτελείτε το τρίτο task που δηµιουργήσαµε πιο πάνω. 
     Κάθε  continuation task προγραµµατίζετε να εκτελεστεί αφού ολοκληρωθεί η 
εκτέλεση του task που κάνει continue. Μπορούµε να επιλέξουµε (selective) 
continuations tasks τα οποία αναµένουν για εκτέλεση κάνοντας χρήση των τιµών του 
TaskContinuationOptions  την στιγµή που γίνετε κλήση της µεθόδου 
Task.ContinueWith(). Οι ιδιότητες που µπορεί να έχει η TaskContinuationOptions 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 3.20 : 
 
None Το task θα προγραµµατιστεί να εκτελεστεί κανονικά 

χωρίς καµία επιλογή. 

OnlyOnRanToCompletion Το Continuation Task θα ξεκινήσει µόνο εφόσον το 
προηγούµενο task ολοκληρωθεί. 

NotOnRanToCompletion Το Continuation Task θα ξεκινήσει µόνο εφόσον το 
προηγούµενο task ακυρωθεί. 

OnlyOnFaulted Το Continuation Task θα ξεκινήσει µόνο εφόσον το 
προηγούµενο task αποτύχει. 

NotOnFaulted Το Continuation Task θα ξεκινήσει µόνο εφόσον το 
προηγούµενο task δεν αποτύχει. 

OnlyOnCancelled Το Continuation Task θα ξεκινήσει µόνο εφόσον το 
προηγούµενο task ακυρωθεί. 

NotOnCancelled Το Continuation Task θα ξεκινήσει µόνο εφόσον το 
προηγούµενο task δεν ακυρωθεί. 

      Πίνακα 3.20 : Selective Continuation 
        
Έτσι µε τις παραπάνω ιδιότητες µπορούµε να ελέγχουµε ακριβώς το πότε θα 
εκτελεστεί το Continuation  task. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε πως οι παραπάνω 
ιδιότητες χαρακτηρίζουν το Continuation task και µόνο σε σχέση µε το προηγηθέν 
task που πρόκειται να συνεχίσει. Παρακάτω παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα µε 
επιλεκτικά Continuation Tasks.  
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using System; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace SelectiveContinuation 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία πρώτης γενιάς task 
            Task firstGen = new Task(() => 
            { 
                Console.WriteLine("Message from first generation task"); 
                // Παράγουμε μια εξαίρεση  
                throw new Exception(); 
            }); 
            // Δημιουργούμε τη δεύτερη γενιά απο task - Θα τρέξει μόνο αν 
            // το πρώτης γενιάς αποτύχει  
            Task secondGen1 = firstGen.ContinueWith(antecedent => 
            { 
                Console.WriteLine("Antecedent task faulted with type: {0}", 
                antecedent.Exception.GetType()); 
            }, TaskContinuationOptions.OnlyOnFaulted); 
            // Δημιουργία 2ης γενιας task - θα τρέξει αν δεν αποτύχει το πρώτο 
            Task secondGen2 = firstGen.ContinueWith(antecedent => 
            { 
                Console.WriteLine("Antecedent task NOT faulted"); 
            }, TaskContinuationOptions.NotOnFaulted); 
            // Τρέχουμε το πρώτης γενιας task 
            firstGen.Start(); 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
     Όπως παρατηρούµε από τον πιο πάνω κώδικα αρχικά δηµιουργούµε ένα task το 
firstGen κατόπιν δηµιουργούµε το πρώτο continuation task το secondGen1 µε 
επιλογή εκτέλεσης σε περίπτωση που το firstGen αποτύχει. Οµοίως δηµιουργούµε το 
δεύτερο task continuation µε την ονοµασία secondGen2 το οποίο θα τρέξει µόνο σε 
περίπτωση µη αποτυχίας του firstGen task. 
 

         
                  Εικόνα 3.21 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης επιλεκτικά continuations 
 
Στην εικόνα 3.21 παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης όπου µετά από ένα 
exception τρέχει το αντίστοιχο continuation task.  
    Πέρα από τα Continuation Tasks όπως αναφέραµε και πιο πάνω η TPL υποστηρίζει 
και τα task παιδιά (child). Κάθε παιδί task προέρχεται από ένα πατρικό (parent) task. 
Υπάρχουν δύο ειδών child tasks : 

• Συνδεδεµένα tasks - attached  tasks 
• Ασύνδετα tasks - detached tasks 

     Τα µη συνδεδεµένα task δεν έχουν καµία ιδιαίτερη σχέση µε το task πατέρα και 
επίσης δεν επηρεάζει το task πατέρα. Γενικότερα ένα child task είτε είναι ασύνδετα 
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είτε συνδεδεµένα task είναι στην ουσία task µέσα σε άλλο task (parent). Ο 
διαχωρισµός σε συνδεδεµένο (attached) και ασύνδετο (detached) task είναι σχετικά 
µε την σχέση που έχει το child task µε το parent task. Στο παρακάτω κώδικα 
παρουσιάζουµε ένα απλό child task : 
 
using System; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace childTasks 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία task πατέρα 
            Task parentTask = new Task(() => 
            { 
                // Δημιουργία task παιδί 
                Task childTask = new Task(() => 
                { 
                    // εκτύπωση μηνύματος στην οθόνη 
                    Console.WriteLine("Child task running"); 
                    Thread.Sleep(1000); 
                    Console.WriteLine("Child task finished"); 
                    throw new Exception(); 
                }); 
                Console.WriteLine("Starting child task..."); 
                childTask.Start(); 
            }); 
            // Έναρξη task πατέρα  
            parentTask.Start(); 
            // wait for the parent task 
            Console.WriteLine("Waiting for parent task"); 
            parentTask.Wait(); 
            Console.WriteLine("Parent task finished"); 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
Όπως παρατηρούµε στον πιο πάνω κώδικα έχουµε αρχικά την δηµιουργία του task 
πατέρα parentTask και µέσα στο σώµα του parentTask δηµιουργείτε το task παιδί 
childTask. Έτσι µόλις γίνει έναρξη του parentTask θα δηµιουργηθεί και θα εκτελεστεί 
και το task παιδί childTask. Το childTask µετά από ενηµερωτικά µηνύµατα στην  
οθόνη θα επιστρέψει µια εξαίρεση. Τονίζουµε ότι η έναρξη του childTask γίνεται 
εντός του parent task. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης είναι φανερά στην εικόνα 3.22 : 
 

                                     
   Εικόνα 3.22 : Εκτέλεση απλού Child Task 
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Αντίθετα τα συνδεδεµένα tasks έχουν ιδιαίτερη σχέση µε το parent task και οι πιθανές 
σχέσεις είναι οι πιο κάτω : 

• Το task πατέρας περιµένει πρώτα να ολοκληρώσει την εκτέλεση του το task 
παιδί. 

• Το task πατέρας επιστρέφει τυχόν εξαιρέσεις που προέρχονται από το task 
παιδί. 

• Η κατάσταση του task πατέρα εξαρτάται από την κατάσταση του task παιδιού. 
Για να δηλώσουµε ότι το child task είναι συνδεδεµένο  καθορίζετε από την τιµή 
AttachedToParent ιδιότητα της κλάσης System.Threading.TaskCreationOptions. 
Ακολουθεί παράδειγµα δηµιουργίας attached child task : 
 
using System; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace attachedTask 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία task πατέρα 
            Task parentTask = new Task(() =>  
            { 
                // Δημιουργία task παιδιού 
                Task childTask = new Task(() =>  
                { 
                    // Εκτύπωση μηνυμάτων 
                    Console.WriteLine("Child 1 running"); 
                    Thread.Sleep(1000);//Αναμονή 1000 ms 
                    Console.WriteLine("Child 1 finished"); 
                    throw new Exception();//Εξαίρεση 
                }, TaskCreationOptions.AttachedToParent); 
                // Δημιουργία attached continuation task 
                childTask.ContinueWith(antecedent => { 
                Console.WriteLine("Continuation running"); 
                Thread.Sleep(1000);//Αναμονή 1000ms 
                Console.WriteLine("Continuation finished"); 
                },TaskContinuationOptions.AttachedToParent 
                 TaskContinuationOptions.OnlyOnFaulted); 
                Console.WriteLine("Starting child task..."); 
                childTask.Start(); 
            }); 
            // Έναρξη πατέρα 
            parentTask.Start(); 
            try 
            { 
                // Αναμονή πατέρα 
                Console.WriteLine("Waiting for parent task"); 
                parentTask.Wait(); 
                Console.WriteLine("Parent task finished"); 
            } 
            catch (AggregateException ex) 
            { 
                Console.WriteLine("Exception: {0}", ex.InnerException.GetType()); 
            } 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
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   Στον παραπάνω κώδικα εφόσον δηµιουργηθεί το parent task καθώς και το child task 
µε την µόνη διαφορά ότι στην δηµιουργία έχουµε την τιµή 
TaskCreationOptions.AttachedToParent έτσι το παιδί task είναι πλέον attached τύπου 
και αµέσως µετά ακολουθεί continuation task. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης φαίνονται 
στην παρακάτω εικόνα 3.23 : 
 

                              
                 Εικόνα 3.23 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης συνδεδεµένου task 
  

3.5 Ταυτόχρονες  ∆οµές ∆εδοµένων  (Concurrent Collections) 
        Μια από τις βασικές δυνατότητες της TPL είναι οι ταυτόχρονες δοµές 
δεδοµένων (concurrent collections) που επιτρέπει στον προγραµµατιστή να 
δηµιουργεί δυναµικές λίστες οι οποίες γεµίζουν, αδειάζουν ή διαβάζονται ταυτόχρονα 
από πολλά tasks τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα. Η ανάγκη για ταυτόχρονες δοµές 
δεδοµένων πηγάζει από την αδυναµία των “παραδοσιακών” δοµών δεδοµένων να 
δεχθούν ταυτόχρονα πολλά αιτήµατα από τα tasks τα οποία τρέχουν. Για να 
διαχειριστεί µια απλή δοµή δεδοµένων ταυτόχρονα αιτήµατα εισαγωγής/διαγραφής 
θα πρέπει να εφαρµοστεί συγχρονισµός µε µεγάλο κόστος σε ταχύτητα εκτέλεσης. Η 
πραγµατική δύναµη των ταυτόχρονων δοµών δεδοµένων  είναι η δυνατότητα 
πολλαπλών tasks να προσπελαύνουν την ταυτόχρονη  δοµή την ίδια στιγµή. Το .Net 
Framework 4 προσφέρει τις ταυτόχρονες δοµές οι οποίες είναι ασφαλής (thread – 
safe) κάνοντας χρήση τον χώρο ονοµάτων : System.Collection.Concurrent και οι 
δοµές είναι οι παρακάτω : 

• ConcurrentQueue<Τ> : Ταυτόχρονη Ουρά.  
• ConcurrentStack<T> :   Ταυτόχρονη Στοίβα 
• ConcurrentBag<T> :      Ταυτόχρονος Σάκος 
• ConcurrentDictionar<TKey,TValue> : Ταυτόχρονο Λεξικό 
• BlockingCollection<T> :  ∆ίνει όπως και τα πιο πάνω την δυνατότητα να 

προσθέτουν και να αφαιρούν ταυτόχρονα διαφορετικά tasks. To 
BlockingCollection µας δίνει την δυνατότητα να εισάγουµε τον µέγιστο 
αριθµό στοιχείων που θα συλλέξει και όταν το ξεπεράσει να µην δέχεται άλλα 
στοιχεία   εισαγωγής από κανένα task. Η δυνατότητα αυτή είναι σηµαντική 
µιας και µπορούµε να αποφύγουµε την υπερβολική αύξηση της µνήµης από 
µια ενδεχόµενη εισαγωγή στοιχείων από πολλά tasks. Έτσι όταν το µέγιστο 
όριο ξεπεραστεί και ένα task προσπαθεί να εισάγει ένα νέο στοιχείο στην 
συλλογή τότε το αποκλείει µέχρι κάποιο άλλο να αφαιρεθεί από την συλλογή.   

      
      Πριν αναλύσουµε µια προς µια αξίζει να αναφέρουµε πως µε τις παραπάνω 
ταυτόχρονες δοµές δεδοµένων ο προγραµµατιστής δεν χρειάζεται να ανησυχεί για 
πιθανά αδιέξοδα κλειδώµατα (deadlocks) και επίσης δεν απαιτείται συγχρονισµός  
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εκτός και αν ο αλγόριθµος το επιβάλλει. Έτσι οι ταυτόχρονες δοµές είναι έτοιµες να 
δεχτούν ταυτόχρονες αιτήσεις από πολλά tasks για ανάγνωση / διαγραφή ή 
προσπέλαση στην δοµή.  
       Η ConcurrentQueue δεν είναι τίποτε παραπάνω από την παράλληλη υλοποίηση 
της ουράς Queue που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες υψηλού επιπέδου και στο .Net 
Framework 4 είναι ο χώρος ονοµάτων : System.Collections.Queue. Οι τρείς βασικές 
µέθοδοι της ConcurrentQueue τις οποίες αναφέραµε επιγραµµατικά πιο πάνω είναι οι 
παρακάτω  [Gaston C. Hillar, Parallel Programming With C#, Chapter 4] : 

1. Enqueue : Προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο τέλος της ουράς 
2. TryDequeue : Αφαιρεί ένα στοιχείο από την αρχή της ουράς. Επιστρέφει 

αληθή τιµή αν όντως αφαιρέσει ένα στοιχείο. 
3. TryPeek : Επιστρέφει µια τιµή από την αρχή της ουράς χωρίς να αφαιρεί το 

στοιχείο από την ουρά. Έχει αληθή τιµή σε περίπτωση που η µέθοδος 
επιστρέψει τιµή  επιτυχώς.  

 

 
  Εικόνα 3.24 : ConcurrentQueue Collection [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 4] 
 
      Στην εικόνα 3.16 βλέπουµε πως µε την µέθοδο Enqueue γίνεται προσθήκη στην 
ουρά και µε την µέθοδο TryDequeue γίνεται αφαίρεση ενός στοιχείου από την αρχή 
της ουράς και µε την TryPeek επιστρέφει ένα στοιχείο χωρίς να το αφαιρεί από την 
αρχή της ουράς. Επίσης η ταυτόχρονη ουρά είναι χωρίς κλειδώµατα (lock – free) και 
δεν χρειάζεται συγχρονισµός. Παρακάτω παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα µε την 
χρήση ταυτόχρονης ουράς (Concurrent Queue) : 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections.Concurrent; 
namespace ConcurrentQueue 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        {  
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            //Δημιουργία ConcurrentQueue 
            ConcurrentQueue<int> SharedQueue = new ConcurrentQueue<int>(); 
            //Προσθήκη δεδομένων στην ουρά 
            for (int i = 0; i < 1000; i++) 
                SharedQueue.Enqueue(i); 
            //Μετρητής 
            int itemCount = 0; 
            //Δημιουργία πίνακα απο task 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < tasks.Length; i++) 
            { 
                // Δημιουργία tasks 
                tasks[i] = new Task(() => 
                { 
                    while (SharedQueue.Count > 0) 
                    { 
                        // define a variable for the dequeue requests 
                        int queueElement; 
                        // Αφαίρεση στοιχείου απο την Ουρά 
                        bool gotElement = SharedQueue.TryDequeue(out queueElement); 
                        // Αυξηση μετρητη 
                        if (gotElement) 
                        { 
                            Interlocked.Increment(ref itemCount); 
                        } 
                    } 
                }); 
                // Έναρξη task 
                tasks[i].Start(); 
            } 
            // Αναμονή να εκτελεστούν τα tasks 
            Task.WaitAll(tasks); 
            // Εκτύπωση αποτελεσμάτων 
            Console.WriteLine("Items processed: {0}", itemCount); 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
     Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω κώδικα αρχικά δηµιουργούµε ένα 
concurrent queue µε Integer στοιχεία µε την εντολή : ConcurrentQueue<int>  
SharedQueue = new ConcurrentQueue<int>(). Αµέσως µετά εισάγουµε αρχικές τιµές 
κάνοντας χρήση της µεθόδου που αναφέραµε πιο πάνω Enqueue() και κατόπιν 
δηµιουργείτε ένας πίνακας από 10 Tasks. Στην συνέχεια για κάθε task που 
δηµιουργείτε αφαιρείται από την ουρά ένα στοιχείο αλλά αφού πρώτα εφαρµοστεί 
συγχρονισµό και συγκεκριµένα µε την Interlocked την οποία και αναφέραµε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. Η αφαίρεση ενός στοιχείου από την ουρά γίνεται µε την 
µέθοδο TryDequeue.  

                                        
                          Εικόνα 3.25 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης ConcurrentQueue 
    
    Επόµενη ταυτόχρονη δοµή δεδοµένων  είναι η στοίβα ή ConcurrentStack ο οποίος 
είναι χωρίς κλειδώµατα (lock free). Η ταυτόχρονη στοίβα (ConcurrentStack) είναι η 
ταυτόχρονη υλοποίηση της στοίβας από τον χώρο ονοµάτων 
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System.Collection.Stack. Έχει παρόµοια λειτουργία όπως µε την ConcurrentQueue 
που αναφέρθηκε πιο πάνω και διαθέτει τρείς κύριες µεθόδους : 

• Push : Προσθέτει στην στοίβα ένα στοιχείο στην κορυφή της. 
• TryPop : Προσπαθεί να αφαιρέσει ένα στοιχείο από την κορυφή της στοίβας 
• TryPeek : Προσπαθεί να επιστρέψει την τιµή ενός στοιχείου από την κορυφή 

της στοίβας. 
Επίσης όπως η απλή στοίβα έτσι και η ταυτόχρονη στοίβα ακολουθεί το Last Input 
First Out (LIFO) σε αντίθεση µε την ουρά που ισχύει το First Input First Out (FIFO). 
   

 
                      Εικόνα 3.26 : ConcurrentStack Collection [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 4] 
 
   Στην εικόνα 3.26 παρατηρούµε πως µε την push προσθέτουµε ένα στοιχείο στην 
κορυφή της στοίβας και µε την TryPop αφαιρούµε ένα στοιχείο από την κορυφή της 
στοίβας και τέλος µε την TryPeek επιστρέφει την τιµή ενός στοιχείο από την κορυφή 
της. Παρακάτω παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα υλοποίησης συντρέχων στοίβας 
(ConcurrentStack) : 
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using System; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections.Concurrent; 
 
namespace ConcurrentStacks 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημουργία ενος σωρού 
            ConcurrentStack<int> sharedStack = new ConcurrentStack<int>(); 
            // Γέμισμα σωρού 
            for (int i = 0; i < 1000; i++) { 
                sharedStack.Push(i); 
            } 
            // μετρητής 
            int itemCount = 0; 
            // Δημιουργία πίνακα απο tasks 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < tasks.Length; i++) { 
            // Δημιουργία Task 
            tasks[i] = new Task(() => { 
                while (sharedStack.Count > 0) 
                { 
                    // δηλωση μεταβλητής για συγχρονισμό 
                    int queueElement; 
                    // Αφαιρεί απο τον Σωρό 
                    bool gotElement = sharedStack.TryPop(out queueElement); 
                    // μετρητής των στοιχείων 
                    if (gotElement) 
                    { 
                        Interlocked.Increment(ref itemCount); 
                    } 
                } 
            }); 
            // Έναρξη tasks 
            tasks[i].Start(); 
            } 
            // Αναμονή  
            Task.WaitAll(tasks); 
            // Εκτύπωση  
            Console.WriteLine("Items processed: {0}", itemCount); 
        } 
    } 
} 

      
         Το αποτέλεσµα εκτέλεσης δεν διαφέρει από αυτό της εικόνας 3.25. Όπως 
παρατηρούµε από τον πιο πάνω κώδικα αρχικά δηµιουργούµε ένα ConcurrentStack 
το sharedStack το οποίο δέχεται στοιχεί τύπου Integer. Κατόπιν ακολουθεί εισαγωγή 
1000 στοιχείων κάνοντας χρήση την µέθοδο push. Στην συνέχεια δηµιουργείτε ένας 
πίνακας από 10 task και εφαρµόζοντας συγχρονισµό αφαιρούµε στοιχεία από τον 
σωρό  µε την µέθοδο TryPop και µε την Interlocked αυξάνουµε τον µετρητή 
itemcount σύγχρονα. Στο τέλος γίνεται µε τον γνωστό τρόπο έναρξη των tasks και 
κατόπιν έχουµε αναµονή  οποιασδήποτε εκτέλεσης µέχρι να ολοκληρώσουν όλα τα 
tasks. Πριν πάµε στην επόµενη ταυτόχρονη δοµή αξίζει να αναφέρουµε µερικές 
χρήσιµες µεθόδους που διαθέτει η ταυτόχρονη στοίβα πέρα από τις προαναφερθείσες 
: 

• PushRange : Εισάγει πολλαπλά στοιχεία στην κορυφή της στοίβας 
• TryPopRange : Αφαιρεί πολλαπλά στοιχεία από την κορυφή της στοίβας 
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         Εικόνα 3.27 : ConcurrentStack & TryPopRange & PushRange [Gaston C. 
Hillar, Parallel Programming With C#, Chapter 4] 
 
       Στο σχήµα 3.27 παραθέτουµε ένα παράδειγµα της PushRange η οποία σε µια 
µόνο εκτέλεση αφαιρεί πολλαπλά στοιχεία και αντίστοιχα µε την µέθοδο 
TryPopRange αφαιρεί πολλαπλά στοιχεία από την κορυφή της στοίβας.  
      Η επόµενη ταυτόχρονη δοµή είναι η ConcurrentBag η οποία διαθέτει πιο 
εξελιγµένη διαχείριση σε σενάρια όπως για παράδειγµα το ίδιο νήµα (thread) να κάνει 
προσθήκη ενός στοιχείο στην συλλογή και ταυτόχρονα να αφαιρεί στοιχεία από την 
συλλογή. Επίσης διαθέτει µηχανισµούς όπου ελαχιστοποιεί την απαίτηση 
συγχρονισµού, ωστόσο πολλές φορές η χρήση συγχρονισµού είναι αναγκαία. H 
ConcurrentBag είναι ένας σάκος από στοιχεία ανακατεµένα µεταξύ των οποίων 
µπορεί να υπάρχουν και ίδια στοιχεία. Με τον όρο ίδια στοιχεία εννοείτε η 
δυνατότητα της δοµής να µπορεί να φιλοξενεί και ίδια στοιχεία κι όχι µόνο µοναδικά. 
Οι τρείς βασικές µεθόδους που διαθέτει το ConcurrentBag είναι οι παρακάτω : 

• Add : Προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην συλλογή 
• TryTake : Προσπαθεί να αφαιρέσει ένα στοιχείο από την συλλογή. 

Επιστρέφει αληθή τιµή σε περίπτωση επιτυχηµένης εκτέλεσης και αναληθή 
σε περίπτωση αποτυχίας. 

• TryPeek : Προσπαθεί να διαβάσει ένα στοιχείο από την συλλογή και να 
επιστρέψει την τιµή του. Οµοίως επιστρέφει αληθής σε περίπτωση επιτυχίας 
εκτέλεσης και αναληθή σε αποτυχία εκτέλεσης. 

        
        Στο παρακάτω σχήµα 3.28 παρουσιάζουµε οπτικά τις παραπάνω τρείς µεθόδους 
όπου όπως βλέπουµε όλα τα στοιχεία (items) είναι ανακατεµένα µέσα στην 
ConcurrentBag και µε την Add, TryTake, TryPeek προσθέτουµε, αφαιρούµε και 
διαβάζουµε στοιχεία αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.28 : ConcurrentBag και τρείς βασικές µέθοδοι [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 4] 
 
      Έτσι ο κώδικας που περιγράψαµε πιο πάνω για την υλοποίηση του 
ConcurrentStack θα µπορούσε να µετατραπεί για την ConcurrentBag όπως ο 
παρακάτω : 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections.Concurrent; 
 
namespace ConcurrentBags 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημουργία ενος CocnurrentBag 
            ConcurrentBag<int> sharedBag = new ConcurrentBag<int>(); 
            // Γέμισμα CocnurrentBag 
            for (int i = 0; i < 1000; i++) { 
                sharedBag.Add(i); 
            } 
            int itemCount = 0; 
            Task[] tasks = new Task[10]; 
            for (int i = 0; i < tasks.Length; i++) { 
            tasks[i] = new Task(() => { 
                while (sharedBag.Count > 0) 
                { 
                    // δηλωση μεταβλητής για συγχρονισμό 
                    int queueElement; 
                    // Αφαιρεί απο την συλλογή 
                    bool gotElement = sharedBag.TryTake(out queueElement); 
                    // μετρητής των στοιχείων 
                    if (gotElement) 
                        Interlocked.Increment(ref itemCount); 
                } 
            }); 
            tasks[i].Start(); 
            } 
            Task.WaitAll(tasks); 
            Console.WriteLine("Items processed: {0}", itemCount); 
        } 
    } 
} 
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     Όπως και µε τον ConcurrentStack έτσι και µε τον πιο πάνω κώδικα τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης θα είναι όµοια µε αυτά της εικόνας 3.25. Επίσης από τον 
παραπάνω κώδικα βλέπουµε πως είναι όµοιος µε τον κώδικα υλοποίησης της 
ταυτόχρονης στοίβας µε την µόνη διαφορά η προσαρµογή των αντίστοιχων µεθόδων. 
Έτσι µε την µέθοδο Add προσθέτουµε στην συλλογή 1000 στοιχεία και µε την 
TryTake αφαιρούµε στοιχεία από την συλλογή.  
      Η επόµενη δοµή είναι το ταυτόχρονο λεξικό ConcurrentDictionary το οποίο 
χρησιµοποιεί δύο ζεύγη κλειδιών (key pairs) σαν όρισµα. Όπως και στις πιο πάνω 
ταυτόχρονες δοµές έτσι και το ConcurrentDictionary  ανήκει στο χώρο ονοµάτων 
System.Collections.Concurrent. Οι µέθοδοι που διαθέτη το ConcurrentDictionary 
είναι οι πιο κάτω :  

• TryAdd(TKey, TVal) :  Προσπαθεί να προσθέσει µια νέα τιµή (νέο ζεύγος 
κλειδιού (TKey),τιµής (TVal) στο λεξικό. Επιστρέφει αληθής εάν η τιµή του 
ζεύγους προστεθεί επιτυχώς. 

• TryGetValue(TKey, out TVal) : Προσπαθεί να επιστρέψει µια τιµή µε το 
συγκεκριµένο  κλειδί (TKey). Επιστρέφει αληθής αν η τιµή στην µεταβλητή 
out TVal επιστραφεί. 

• TryRemove(TKey, out TVal) : Προσπαθεί να αφαιρέσει ένα στοιχείο για 
συγκεκριµένο ζεύγος κλειδιού – τιµής. Η τιµή θα επιστραφεί στην out TVal 
παράµετρο. Επιστρέφει αληθής αν επιτευχθεί επιτυχώς η διαδικασία. 

• TryUpdate(TKey, TVal, TVal) : Προσπαθεί να ενηµερώσει την τιµή ενός 
στοιχείου για το συγκεκριµένο κλειδί. Έτσι η πρώτη τιµή στο όρισµα 
ενηµερώνει το ζεύγος κλειδί – τιµή εάν η τρέχουσα τιµή στην συλλογή έχει 
ίδια τιµή µε το δεύτερο όρισµα. 

• ContainsKey(TKey) : Επιστρέφει αληθής αν υπάρχει στο λεξικό το ζεύγος 
κλειδιού – τιµής για το συγκεκριµένο κλειδί του ορίσµατος. 

      Το ConcurrentDictionary είναι χωρίς κλειδώµατα (lock free) για διαδικασίες 
διαβάσµατος τιµής. Είναι κατάλληλο για σενάρια όπου τα tasks θα διαβάσουν τιµές 
από το λεξικό. Στην περίπτωση που πολλαπλά tasks προσθέσουν ή ενηµερώσουν 
στοιχεία ενός ConcurrentDictionary τότε η ταυτόχρονη δοµή κλειδώνει. Επίσης ο 
προγραµµατιστής έχει την δυνατότητα να ορίσει τον αριθµό των tasks που µπορούν 
ταυτόχρονα να ενηµερώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία στο λεξικό. Παρακάτω 
παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα που κάνει χρήση του ConcurrentDictionary : 
 
using System; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections.Concurrent; 
 
namespace ConcurrentDictionaries 
{ 
    class Program 
    { 
        class BankAccount 
        { 
            public int Balance 
            { 
                get; 
                set; 
            } 
        } 
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       static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργία ενός αντικειμένου BankAccount 
            BankAccount account = new BankAccount(); 
            // Δημιουργία ενός ταυτόχρονου λεξικού 
            ConcurrentDictionary<object, int> sharedDict 
            = new ConcurrentDictionary<object, int>(); 
            // Δημιουργία ενός πίνακα απο tasks 
            Task<int>[] tasks = new Task<int>[10]; 
            for (int i = 0; i < tasks.Length; i++) 
            { 
                // Αρχικές τιμές στο λεξικό 
                sharedDict.TryAdd(i, account.Balance); 
                // Δημιουργία tasks 
                tasks[i] = new Task<int>((keyObj) => 
                { 
                    int currentValue; 
                    bool gotValue; 
                    for (int j = 0; j < 1000; j++) 
                    { 
                        // Παίρνει την τρέχουσα τιμή απο το λεξικό 
                        gotValue = sharedDict.TryGetValue(keyObj, out currentValue); 
                        // Αυξάνει τον μετρητή και ενημερώνη το λεξικό 
                        sharedDict.TryUpdate(keyObj, currentValue + 1, currentValue); 
                    } 
                    int result; 
                    // παίρνει την τιμή απο το λεξικό 
                    gotValue = sharedDict.TryGetValue(keyObj, out result); 
                    // επιστρέφει την τιμή αν υπάρχει 
                    if (gotValue) 
                    { 
                        return result; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        // Σε περίπτωση μη εύρεσης δεδομένων 
                        throw new Exception( 
                        String.Format("No data item available for key {0}", keyObj)); 
                    } 
                }, i); 
                // Έναρξη του κάθε task 
                tasks[i].Start(); 
            } 
            // Ενημέρωση του Balance απο την επιστρεφόμενη τιμή των tasks 
            for (int i = 0; i < tasks.Length; i++) 
            { 
                account.Balance += tasks[i].Result; 
            } 
 
            // Εκτύπωση Balance 
            Console.WriteLine("Expected value {0}, Balance: {1}",10000, account.Balance); 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

 
     Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω κώδικα χρησιµοποιούµε ένα 
ConcurrentDictionary για την ενηµέρωση του τραπεζικού λογαριασµού της 
µεταβλητής Balance συγκεκριµένα. Έτσι όπως και σε προηγούµενα παραδείγµατα 
αρχικά δηµιουργείτε η κλάση BankAccount και κατόπιν στην main µέθοδο 
δηµιουργείτε ένα αντικείµενο BankAccount το account και στην συνέχεια 
δηµιουργείτε ένα αντικείµενο ConcurrentDictionary το SharedDict. Αµέσως µετά 
δηµιουργείτε ένας πίνακας από tasks και µέσα σε µια επαναληπτική δοµή for 
δηµιουργείτε ένα προς ένα το κάθε task αφού πρώτα περάσει αρχικές τιµές µε την 
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µέθοδο TryAdd στο λεξικό. Το κάθε task επιστρέφει µια ακέραια τιµή και µέσα σε 
κάθε task εκτελώντας µια επαναληπτική δοµή for διαβάζει από το λεξικό  µια τιµή  µε 
την µέθοδο TryGetValue  και κατόπιν την αυξάνει και ενηµερώνει το λεξικό µε την 
µέθοδο TryUpdate µε τα κατάλληλα ορίσµατα κάθε φορά. Στην συνέχεια αν δεν 
βρεθεί το ζεύγος κλειδί – τιµή στο λεξικό τότε βγάζει µήνυµα µε µια εξαίρεση. Τέλος 
µέσα σε µια επαναληπτική δοµή for κάθε task επιστρέφει τιµή και ενηµερώνει το 
Balance. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης είναι αυτά της εικόνας 3.29 όπου έχουµε το 
αναµενόµενο αποτέλεσµα. 
  

                                 
                      Εικόνα 3.29 : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης ConcurrentDictionary  
 
       Η επόµενη ταυτόχρονη δοµή είναι το BlockingCollection το οποίο έχει 
δυνατότητα κλειδώµατος  καθώς και ορισµού του µεγέθους που θα έχει το 
BlockingCollection όσον αφορά τον µέγιστο αριθµό στοιχείων που µπορεί να δεχτεί. 
Έτσι αν ο αριθµός στοιχείων που µπορεί να δεχτεί ξεπεραστεί επειδή πιθανόν 
ταυτόχρονα πολλαπλά tasks εισάγουν δεδοµένα στην δοµή τότε το 
BlockingCollection κλειδώνει (κάνει Block)  µέχρι κάποιο στοιχείο να αφαιρεθεί από 
την συλλογή. To BlockingCollection είναι πολύ χρήσιµο σε εφαρµογή του προτύπου 
παραγωγού καταναλωτή  επίσης είναι χρήσιµο όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε 
pipelines. Έτσι σύµφωνα µε το πρότυπο παραγωγού καταναλωτή στην εικόνα 3.30 
µπορούµε να έχουµε πολλούς παραγωγούς που τρέχουν διάφορα tasks και τα 
αποτελέσµατα να λαµβάνονται αντίστοιχα από πολλούς καταναλωτές.  
 

 
                          Εικόνα 3.30 : Producer Consumer, [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 4] 
 
 Παρακάτω παρουσιάζουµε την χρήση ενός BlockingCollection µε producer – 
consumer και pipelines.  
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections.Concurrent; 
 
namespace BlockingPipelines 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Δημιουργούμε 2 BlockingCollection με 10 στοιχεία μέγεθος. 
            var buffer1 = new BlockingCollection<int>(10); 
            var buffer2 = new BlockingCollection<int>(10); 
 
            var f = new TaskFactory(TaskCreationOptions.LongRunning, 
                                    TaskContinuationOptions.None); 
 
            //Έναρξη pipelines 
            var stage1 = f.StartNew(() => CreateInitialRange(buffer1)); 
            var stage2 = f.StartNew(() => DoubleTheRange(buffer1, buffer2)); 
            var stage3 = f.StartNew(() => WriteResults(buffer2)); 
            //Αναμονή να ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις. 
            Task.WaitAll(stage1, stage2, stage3); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
        //Παραγωγός-producer δημιουργεί στοιχεία και ενημερώνει 
        //τον καταναλωτή-consumer ότι έχει ολοκληρώσει 
        static void CreateInitialRange(BlockingCollection<int> output) 
        { 
            try 
            { 
                for (int i = 1; i < 10; i++) 
                { 
                    output.Add(i); 
                    Console.WriteLine("CreateInitialRange {0}", i); 
                } 
            } 
            finally 
            { 
                output.CompleteAdding(); 
            } 
        } 
        //Καταναλωτής - Consumer λαμβάνει τα στοιχεία που παράγει ο παραγωγός 
        static void DoubleTheRange(BlockingCollection<int> input,BlockingCollection<int> output) 
        { 
            try 
            { 
                foreach (var number in input.GetConsumingEnumerable()) 
                { 
                    output.Add((int)(number * number)); 
                } 
            } 
            finally 
            { 
                output.CompleteAdding(); 
            } 
        } 
        //Εκτύπωση μηνυμάτων 
        static void WriteResults(BlockingCollection<int> input) 
        { 
            foreach (var squaredNumber in input.GetConsumingEnumerable()) 
            { 
                Console.WriteLine("Result is {0}", squaredNumber); 
            } 
        } 
    } 
} 
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                   Εικόνα 3.31 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης BlockingCollection & Pipelines 
 
       Στο παραπάνω πρόγραµµα έχουµε µια µέθοδο που έχει ρόλο Producer η οποία 
είναι η CreateInitialRange όπου έχει ως όρισµα ένα BlockingCollection το οποίο 
γεµίζει µε 10 

στοιχεία. Επίσης η µέθοδος DoubleTheRange έχει ρόλο Consumer η 
οποία λαµβάνει τα στοιχεία που έχει παράγει ο producer και απλά τα πολλαπλασιάζει 
µε τον εαυτό τους. Στην µέθοδο main εφόσον δηµιουργηθούν τα δύο 
BlockingCollection τότε µε την TaskFactory δηµιουργούµε ένα αντικείµενο 
TaskFactory χωρίς δυνατότητα συνέχειας (Continuations) και κατόπιν κάνουµε 
έναρξη των pipelines όπου το κάθε ένα τρέχει και µια µέθοδο. Τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης φαίνονται στην εικόνα 3.31. Έτσι έχουµε ταυτόχρονα και εφαρµογή του 
BlockingCollection σε πρότυπο producer consumer και µε pipelines.   
 

3.6 Parallel  LINQ  
      Πριν µιλήσουµε για το Parallel LINQ θα κάνουµε µια σύντοµη περιγραφή για το 
τι είναι το LINQ (Language Integrated Query) ή γλώσσα ερωτηµάτων και τι 
προσφέρει. Το LINQ προστέθηκε στην γλώσσα C# στην έκδοση 3 και συγκεκριµένα 
στο Framework 3. Η φιλοσοφία είναι να γίνει πιο εύκολη η διαχείριση δεδοµένων και 
η εγγραφή SQL ερωτηµάτων απευθείας  σε κώδικα C# επίσης η LINQ δεν 
περιορίζετε στην SQL µόνο αλλά µπορεί κάποιος να εφαρµόσει LINQ σε αντικείµενα 
ή σε XML. Η εφαρµογή LINQ σε XML ή σε αντικείµενα έδωσε τεράστιες 
δυνατότητες στην βιοµηχανία ανάπτυξης λογισµικού σε C#. Αρχικά η LINQ ήταν 
πολύ αργή αλλά από την έκδοση 3.5 και µετά LINQ κατάφερε να βελτιώσει τις 
αδυναµίες και να κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ανάπτυξη ερωτηµάτων σε SQL / 
XML / Objects. Γενικά η LINQ είναι ένα χρήσιµο εργαλείο χειρισµού δεδοµένων και 
η παράλληλη έκδοση της LINQ είναι η PLINQ από τη λέξη Parallel. Οι δυνατότητες 
επερωτήσεων εντός της γλώσσας καθώς και οι παρακάτω τελεστές ερωτηµάτων είναι 
χαρακτηριστικά της LINQ / PLINQ : 

• Select 
• Where 
• Join 
• Take/Skip 
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• Group By 
Όπως παρατηρούµε οι τελεστές είναι σχεδόν όµοιοι µε αυτούς της SQL. Παρακάτω 
παρουσιάζουµε ένα απλό παράδειγµα υλοποίησης µε PLINQ : 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace PLINQs 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Δημιουργία πίνακα 100 στοιχείων 
            int[] sourceData = new int[100]; 
            for (int i = 0; i < sourceData.Length; i++) 
            { 
                sourceData[i] = i; 
            } 
            IEnumerable<int> results = 
            from item in sourceData.AsParallel()  //Εκτέλεση παράλληλη 
            where item % 2 == 0 
            select item; 
            //Εκτύπωση αποτελεσμάτων 
            foreach (int item in results) 
            { 
                Console.WriteLine("Item {0}", item); 
            } 
            // wait for input before exiting 
            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

      
      Στον πιο πάνω κώδικα έχουµε αρχικά έναν πίνακα sourceData 100 στοιχείων ο 
οποίος γεµίζει µε αριθµούς από το 1 ως το 100 µε την σειρά µέσα σε µια δοµή 
επανάληψης for. Κατόπιν δηµιουργούµε ένα LINQ ερώτηµα αλλά µε την ιδιότητα 
εκτέλεσης.AsParallel έτσι µιλάµε για PLINQ το οποίο µας επιστρέφει όλους τους 
αριθµούς του πίνακα sourceData που ικανοποιούν την πράξη where item % 2 == 0 
δηλαδή όλους  τους άρτιους αριθµούς. Αµέσως µε τα έχουµε εκτύπωση των 
αποτελεσµάτων στην οθόνη τα οποία είναι αυτά της εικόνας 3.32 : 
 

                                      
                                     Εικόνα 3.32 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης PLINQ 
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Στην εικόνα παρατηρούµε ότι είναι όλοι άρτιοι αριθµοί και είναι µε µη λογική σειρά 
για παράδειγµα το 26 είναι δεύτερο και 2 είναι στη θέση 5. Αυτό συµβαίνει γιατί 
έχουµε παράλληλη εκτέλεση του LINQ ερωτήµατος. Έτσι µε µια µικρή τροποποίηση 
του PLINQ ερωτήµατος µπορούµε να προσθέσουµε ταξινόµηση µε την πιο κάτω 
αλλαγή στο ερώτηµα : 
 
            IEnumerable<int> results = 
            from item in sourceData.AsParallel().AsOrdered()  //Εκτέλεση παράλληλη 
            where item % 2 == 0 
            select item; 

     
    Προσθέτοντας απλά την µέθοδο AsOrdered() µπορούµε να φέρουµε τα δεδοµένα 
σε ταξινοµηµένη µορφή και η εκτέλεση του παράγει το αποτέλεσµα της εικόνας 3.33 
: 

                                               
                   Εικόνα 3.33 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης PLINQ µε ταξινόµηση 
 
Αξίζει να αναφέρουµε πως µε την AsOrdered δεν έχει σηµασία αν τα δεδοµένα είναι 
αριθµητικά ή αλφαριθµητικά. Γενικά όταν εκτελείτε ένα PLINQ ερώτηµα τότε το 
Framework αναλαµβάνει ανάλογα µε τους διαθέσιµους πυρήνες που διαθέτει το 
υλικό να το εκτελέσει παράλληλα δηµιουργώντας τον κατάλληλο αριθµό από tasks. 
Το ίδιο το Framework καθορίζει τον βαθµό παραλληλισµού που θα δώσει στο 
ερώτηµα σε συνάρτηση µε τον φόρτο εργασίας που πιθανόν έχει εκείνη την στιγµή το 
σύστηµα στο οποίο εκτελείτε. Οι σηµαντικότερες ιδιότητες της PLINQ είναι οι 
παρακάτω : 
 
Παράλληλο LINQ Με την AsParallel()  
Ταξινόµηση / Μη ταξινόµηση Με την AsOrdered() / AsUnordered() 
Εκτέλεση PLINQ χωρίς επιστροφή 
αποτελεσµάτων 

Με την ForAll() µέθοδο 

Έλεγχος του βαθµού παραλληλισµού Με τις µεθόδους : WithExecutionMode() 
/ WithDegreeOfParallelism() 

Σειριακή Εκτέλεση Ερωτήµατος Με την µέθοδο AsSequential() 
∆ιαχείριση Εξαιρέσεων System.AggregateException  
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Με δυνατότητα Ακύρωσης Με την µέθοδο WithCancellation() 
Έλεγχος ρυθµού αποτελεσµάτων που θα 
είναι διαθέσιµα για τον καταναλωτή σε 
ένα πρότυπο παραγωγού καταναλωτή 

Με την µέθοδο WithMergeOptions() 

Τµηµατοποίηση ∆εδοµένων Partitioner 
                                       Πίνακας 3.34 : Μέθοδοι PLINQ 
Έστω ο παρακάτω κώδικας : 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace PLINQ_SEC 
{ 
    class Program 
    { 
        //Στατικός πίνακας λέξεων 
        static string[] words = {"Day","Car","Land", 
                                 "Road","Mountain", 
                                 "River","Sea","Shore" 
                                 ,"Mouse"}; 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //PLINQ ερώτημα 
            var query = from word in 
words.AsParallel().WithExecutionMode(ParallelExecutionMode.ForceParallelism) 
                        where word.Contains("a") 
                        orderby word descending 
                        select word; 
            //Εκτύπωση Αποτελεσμάτων 
            foreach (var result in query) 
            { 
                Console.WriteLine(result); 
            } 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
}                             
     
     Αρχικά δηµιουργούµε έναν στατικό πίνακα  από λέξεις και στην main µέθοδο 
δηµιουργούµε ένα ερώτηµα PLINQ το οποίο επιστρέφει όλες τις λέξεις του πίνακα οι 
οποίες περιέχουν τον χαρακτήρα a και µε ταξινόµηση αντίστροφη. Επίσης εκτελείτε 
µε την µέθοδο WithExecutionMode(ParallelExecutionMode.ForceParallelism) έτσι το 
ερώτηµα PLINQ θα εκτελεστεί παράλληλα. Εάν δεν προσθέσουµε στο τέλος την 
ForceParallelism τότε υπάρχει περίπτωση το ερώτηµα PLINQ να µην εκτελεστεί 
παράλληλα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο Αναλυτής Ερωτηµάτων (Query Analyzer) σχήµα 
3.1 πριν εκτελέσει ένα ερώτηµα το αναλύει µε βάση κάποιον αλγόριθµο και αν κρίνει 
πως η παράλληλη εκτέλεση του αντί να βελτιώσει την εκτέλεση του θα την 
χειροτερέψει τότε το ερώτηµα θα εκτελεστεί σειριακά. Ο αλγόριθµος που εκτελεί ο 
Αναλυτής Ερωτηµάτων συνήθως συγκρίνει το παράλληλο ερώτηµα µε το αντίστοιχο 
σειριακό και µε βάση την ταχύτητα εκτέλεσης των δύο ερωτηµάτων αποφασίζει πιο 
ερώτηµα θα εκτελέσει. Γενικότερα ο αλγόριθµος είναι συντηρητικός στο .Net 4 στο 
.Net 4.5 αλλάζει αυτό. Ωστόσο µε την εντολή WithExecutionMode και µε 
ForceParallelism  το .Net Framework αγνοεί την σύγκριση και το εκτελεί παράλληλα. 
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης είναι αυτά της εικόνα 3.35 : 
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                             Εικόνα  3.35 : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης PLINQ           
 
Στον πίνακα 3.34 αναφέραµε ότι µπορεί να εφαρµοστεί τµηµατοποίηση δεδοµένων 
σε ένα PLINQ  ερώτηµα. Έτσι στον πιο πάνω κώδικα τροποποιώντας την main 
µέθοδο µε τον παρακάτω κώδικα έχουµε : 
 
 
        static int CountLetters(string key) 
        { 
            int letters = 0; 
            for (int i = 0; i < key.Length; i++) 
            { 
                if (char.IsLetter(key, i)) 
                { 
                    letters++; 
                } 
            } 
            return letters; 
        } 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //PLINQ ερώτημα 
            var query = (from word in words.AsParallel() 
                        where (word.Contains("a")) 
                        select CountLetters(word)).Sum(); 
            //Εκτύπωση Αποτελεσμάτων 
            Console.WriteLine(@"The total number of letters 
                                for the words that contain  
                                an 'a' is {0}",query); 
            Console.ReadLine(); 
        } 

     
        Αρχικά έχουµε την υλοποίηση της συνάρτησης countLetters η οποία παίρνει σαν 
όρισµα ένα αλφαριθµητικό και µετρά πόσες φορές εµφανίζεται ο χαρακτήρας µέσα 
στην λέξη και επιστρέφει τον αριθµό. Κατόπιν στην main µέθοδο το PLINQ ερώτηµα 
χρησιµοποιεί µια aggregate function την SUM και την συνάρτηση countLetters για 
κάθε λέξη. Η διαδικασία εκτέλεσης του παραπάνω ερωτήµατος από την µηχανή 
εκτέλεσης PLINQ έχει ως εξής: αρχικά δηµιουργούνται τόσα tasks όσοι και οι 
λογικοί πυρήνες που διαθέτει το υπολογιστικό σύστηµα έτσι τα δεδοµένα 
κοµµατιάζονται στον αριθµό των tasks που θα δηµιουργηθούν. Κατόπιν κάθε task θα 
εκτελεστεί σε διαφορετικό λογικό πυρήνα. Έτσι για παράδειγµα αν ο παραπάνω 
κώδικας εκτελεστεί σε σύστηµα µε τέσσερις λογικούς πυρήνες και µε δεδοµένα 8000 
λέξεων τότε η PLINQ θα κάνει 4 τµήµατα των 2000 λέξεων το κάθε ένα. Κάθε τµήµα 
θα εκτελεστεί σε διαφορετικό task και στο τέλος κάθε τµήµα θα επιστρέψει έναν 
αριθµό όπου  όλα θα προστεθούν από την µέθοδο SUM µε σκοπό να δώσει το τελικό 
αποτέλεσµα. 
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                       Εικόνα 3.36 : ∆ιαδικασία Εκτέλεσης PLINQ [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 6] 
 
Ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός PLINQ ερωτήµατος θα πρέπει να λάβει σε µικρό 
χρονικό διάστηµα µια σειρά αποφάσεων που θα αποφέρουν το µικρότερο κόστος σε 
φόρτο εργασίας και την καλύτερη απόδοση από πλευράς εκτέλεσης. Έτσι ακολουθεί 
τέσσερις βασικούς αλγόριθµους ανάλογα µε το είδος του ερωτήµατος κάθε φορά για 
να πετύχει το πιο βέλτιστο αποτέλεσµα : 

1. Range Partition : Αυτός ο αλγόριθµος λειτουργεί µε δεδοµένα τα οποία 
έχουν ευρετήριο. Έτσι αν το ερώτηµα ζητήσει ένα τµήµα δεδοµένων και 
υπάρχει στο ευρετήριο τότε ο αλγόριθµος σπάει το τµήµα σε µικρότερα 
τµήµατα ανάλογα µε τους διαθέσιµους λογικούς πυρήνες. 

 
 
Εικόνα 3.37 : Αλγόριθµος Range Partition PLINQ [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, Chapter 6] 
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2. Chunk Partitioning : Αυτός ο αλγόριθµος λειτουργεί για οποιαδήποτε πηγή 
δεδοµένων και χωρίς ευρετήριο. Τα τµήµατα µπορεί να είναι διαφορετικού 
µεγέθους µεταξύ τους όπως αυτά της εικόνας 3.38. Το πλήθος των κοµµατιών 
εξαρτάται και εδώ από το πλήθος των διαθέσιµων λογικών πυρήνων.  

 

 
Εικόνα 3.38 : Αλγόριθµος Chunk Partition PLINQ [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, ChapΑter 6] 
 

3. Striped Partitioning : Αυτός ο αλγόριθµος είναι αποδοτικός για ερωτήµατα 
από λίστες. Κάθε task αναλαµβάνει µικρό µέγεθος από δεδοµένα 
συγκεκριµένου µεγέθους όπως της εικόνας 3.39. Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος 
εφαρµόζετε συνήθως όταν το ερώτηµα PLINQ διαθέτει µεθόδους :SkipWhile 
και TakeWhile. 

 
Εικόνα 3.39 : Αλγόριθµος Striped Partition PLINQ [Gaston C. Hillar, Parallel 
Programming With C#, ChapΑter 6] 
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4. Hash Partition : Αυτός ο αλγόριθµος είναι ιδανικός όταν το PLINQ ερώτηµα 
θα κάνει σύγκριση δεδοµένων. Έτσι όταν το ερώτηµα έχει τους παρακάτω 
τελεστές εφαρµόζετε ο παραπάνω αλγόριθµος : 

• Distinct 
• Except 
• Groupjoin 
• Groupby 
• Intersect 
• Join 
• Union 

 
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της PLINQ είναι το όριο παραλληλισµού που 
µπορούµε να δώσουµε στο ερώτηµα. Έτσι µπορούµε να καθορίσουµε το πάνω όριο 
ως προς τον αριθµό των tasks που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του 
ερωτήµατος. Το παραπάνω µπορεί να επιτευχθεί  χρησιµοποιώντας   την µέθοδο 
WithDegreeOfParallelism στο ερώτηµα. Ένα παράδειγµα χρήσης του βαθµού 
παραλληλισµού είναι το παρακάτω τµήµα κώδικα : 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace DegreeParallel 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // source data 
            int[] sourceData = new int[10]; 
            for (int i = 0; i < sourceData.Length; i++) 
            { 
                sourceData[i] = i; 
            } 
            // define the query and force parallelism 
            IEnumerable<double> results = 
            sourceData.AsParallel() 
            .WithDegreeOfParallelism(2) 
            .Where(item => item % 2 == 0) 
            .Select(item => Math.Pow(item, 2)); 
            // enumerate the results 
            foreach (double d in results) 
            { 
                Console.WriteLine("Result {0}", d); 
            } 
        } 
    } 
} 

 
     Στο παραπάνω πρόγραµµα έχουµε έναν πίνακα από 10 ακέραιους αριθµούς και 
ένα ερώτηµα PLINQ στο οποίο ο βαθµός παραλληλισµού είναι 2 που σηµαίνει ότι θα 
δηµιουργήσει µέχρι 2 tasks το πολύ. Σε αρκετά µεγάλο όγκο δεδοµένων το 
πρόγραµµα αποδίδει καλύτερα όπως είναι αναµενόµενο.  
     Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό στην PLINQ είναι η δυνατότητα ακύρωσης 
του ερωτήµατος. Έτσι ο προγραµµατιστής µπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του 
ερωτήµατος που θα εκτελεστεί  µε αποτέλεσµα αν κάτι αναπάντεχο συµβεί έχει την 
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δυνατότητα να ακυρώσει την εκτέλεση. Για παράδειγµα µπορεί το ερώτηµα να 
εκτελείτε για πάνω από τον ανεκτό χρόνο που κρίνει ο προγραµµατιστής και να 
χρειαστεί να ακυρωθεί για να µην αυξηθεί επιπλέον ο φόρτος εργασίας του 
συστήµατος. Ένα παράδειγµα µε ακύρωση ερωτήµατος είναι το παρακάτω : 
 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading; 

using System.Threading.Tasks; 

namespace PLINQ_CANCEL 

{ 
    class Program 

    { 
        static void Main(string[] args) 

        { 
            // Δημιουργία ενός cancellation token source 

            CancellationTokenSource tokenSource 

            = new CancellationTokenSource(); 

            // Δημιουργούμε ένα Data Source 

            int[] sourceData = new int[1000000]; 

            // Γεμίζουμε με δεδομένα 

            for (int i = 0; i < sourceData.Length; i++) 

            { 

                sourceData[i] = i; 
            } 
            // Ορίζουμε ένα PLINQ ερώτημα με δυνατότητα 

            // Ακύρωσης με την WithCancellation 

            IEnumerable<double> results = sourceData 

            .AsParallel() 
            .WithCancellation(tokenSource.Token) 
            .Select(item => 
            { 
                // return the result value 

                return Math.Pow(item, 2); 

            }); 

            //Δημιουργούμε ένα task το οποίο  Θα διαρκεί 5 seconds 

            //Μόλις ξεπεράσει το χρόνο το ερώτημα Θα ακυρωθεί στέλνοντας μια εξαίρεση ακύρωσης 

            Task.Factory.StartNew(() => 

            { 
                Thread.Sleep(5000); 

                tokenSource.Cancel(); 
                Console.WriteLine("Token source cancelled"); 

            }); 
            try 

            { 
                // enumerate the query results 

                foreach (double d in results) 

                { 
                    Console.WriteLine("Result: {0}", d); 

                } 
            } 
            catch (OperationCanceledException) 

            { 
                Console.WriteLine("Caught cancellation exception"); 

            } 
            // wait for input before exiting 

            Console.WriteLine("Press enter to finish"); 

            Console.ReadLine(); 

        } 
    } 
}  
      Αρχικά δηµιουργούµε ένα CancellationTokenSource το οποίο το έχουµε ήδη 
αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο. Κατόπιν δηµιουργούµε µια απλή πηγή 
δεδοµένων πάνω στην οποία θα εφαρµόσουµε το ερώτηµα. Στην συνέχεια 
δηµιουργούµε ένα ερώτηµα PLINQ µε δυνατότητα ακύρωσης αυτό γίνεται µε την 
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µέθοδο WithCancellation(tokenSource.Token) η οποία έχει ως όρισµα το 
CancellationTokenSource. Έτσι µόλις δηµιουργήσουµε ένα task το οποίο διαρκεί 
µόνο 5 δευτερόλεπτα το ερώτηµα ακυρώνεται µε την εντολή tokenSource.Cancel 
µέσα στο σώµα του task. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης είναι αυτά της εικόνας 3.43 
όπου ο κώδικας για 5 δευτερόλεπτα εκτελείτε διαρκώς και µετά τα 5 δευτερόλεπτα το 
ερώτηµα ακυρώνεται και το πρόγραµµα σταµατά. 
 

                                      
                                    Εικόνα 3.43 : Ακύρωση Ερωτήµατος PLINQ 
Στην εικόνα 3.43 βλέπουµε το πρόγραµµα µετά το πέρας των 5 δευτερολέπτων όπου 
και γίνεται ακύρωση των tasks. 
 

3.7 Map Reduce  
        Το MapReduce  είναι ένα προγραµµατιστικό µοντέλο που είναι κατάλληλο για 
επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων σε κατανεµηµένους πόρους. Αρχικά 
αναπτύχθηκε από την γνωστή µηχανή αναζήτησης Google επίσης µεγάλη αποδοχή 
έτυχε και η υλοποίηση ανοιχτού κώδικα Hadoop. Το 2004 η Google έδωσε στη 
δηµοσιότητα στοιχεία από τον όγκο δεδοµένων που καλείται καθηµερινά να 
διαχειριστεί το νούµερο ήταν τροµακτικό 100ΤΒ/day και το 2008 20PB/day επίσης το 
Facebook το 2009 15TB/day όπως παρατηρούµε ο όγκος δεδοµένων είναι τεράστιος 
και τα δεδοµένα είναι διασκορπισµένα σε πολλούς κόµβους. Έτσι η Google το 2004 
δηµοσιοποίησε για πρώτη φορά την ιδέα του Map/Reduce ωστόσο το 2008 το 
Hadoop κατάφερε να γίνει το πιο γρήγορο σύστηµα διαχείρισης και ταξινόµησης 
δεδοµένων της τάξης των TBytes. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως σε ένα  cluster 910 
κόµβων κατάφερε σε λιγότερο από 3 λεπτά να ταξινοµήσει 1 TByte η Google 
απάντησε πως για τον ίδιο όγκο δεδοµένων χρειάστηκε µόλις 68 Seconds βασισµένη 
στην δική της υλοποίηση της Map/Reduce. Έτσι η βασική ιδέα του Map Reduce είναι 
οι δύο παρακάτω ανεξάρτητες µεταξύ τους παράλληλες διαδικασίες : 

1. Map : Συγκεντρώνει τα δεδοµένα από την πηγή δεδοµένων και δηµιουργεί µια 
συλλογή (ενδεχοµένως µια ταυτόχρονη δοµή δεδοµένων) από ζεύγη κλειδί και 
τιµής οµαδοποιηµένα ανά κλειδί. 

2. Reduce : Λαµβάνει όλα τα ζεύγη κλειδιών – τιµής από την διαδικασία map 
και πραγµατοποιεί διαδικασία µείωσης για κάθε οµάδα κλειδιού. Επιστρέφει 
ένα η περισσότερα στοιχεία. 

Παρακάτω παρουσιάζουµε την αρχιτεκτονική του Map/Reduce 
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Εικόνα 3.44 : Map / Reduce [Gaston C. Hillar, Parallel Programming With C#, 
Chapter  6] 
     
      Στην εικόνα 3.44 βλέπουµε πως η διαδικασία Map/Reduce έχει δύο στάδια όπου 
ένα στάδιο είναι η Map και ένα άλλο είναι η Reduce. Αρχικά εκτελείτε η Map όπου 
δηµιουργεί µια συλλογή από ζεύγη κλειδιών και τιµών και αµέσως µετά η Reduce 
εφαρµόζεται πάνω στα στοιχεία της Map. Η Map/Reduce κατά κανόνα 
χρησιµοποιείτε όταν θέλουµε να σπάσουµε την επεξεργασία σε διαφορετικούς 
υπολογιστές ενώ η TPL εκτελεί tasks τοπικά. Παρόλα αυτά η Map / Reduce έχει 
νόηµα όταν θέλουµε να εκτελέσουµε γρήγορα έναν αλγόριθµο σε έναν υπολογιστή µε 
πολλούς πυρήνες. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγµα Map / Reduce µε PLINQ: 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
namespace MapReducePLINQ 
{ 
    class Program 
    { 
        public static List<string> words = new List<string> 
        { 
            "there","is","a","great","house","and", 
            "an","amazing","lake","there","is","a","computer", 
            "running","a","new","query","there","is","a","greate", 
            "server","ready","to","process","map","and","reduce" 
        }; 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Δημιουργούμε ένα ζεύγος (word, 1) key, value 
            ILookup<string, int> map = words.AsParallel().ToLookup(p => p, k => 1); 
            // Reduce Υπολογίζει τον αριθμό εμφάνισης μιας λέξης 
            // Και φέρνει αυτους που εμφανίζονται πάνω απο μια φορά 
            var reduce = from IGrouping<string, int> wordMap 
            in map.AsParallel() 
            where wordMap.Count() > 1 
            select new 
            { Word = wordMap.Key, Count = wordMap.Count() }; 
            foreach (var word in reduce) 
            Console.WriteLine("Word: '{0}'; Count: {1}", 
            word.Word, word.Count); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
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      Παρατηρούµε πως έχουµε µια στατική λίστα από λέξεις words στην main µέθοδο 
δηµιουργείτε ένα αντικείµενο ILookup µε ζεύγη λέξης και κλειδί έναν ακέραιο. 
Συγκεκριµένα έχουµε ToLookup(p => p, k => 1); δηλαδή  το κλειδί είναι η κάθε 
λέξη και 1 η τιµή του. Έτσι κάνουµε map ερώτηµα σε PLINQ και γεµίζει το ILookup. 
Στη συνέχεια εκτελούµε ένα ερώτηµα PLINQ το οποίο κάνει reduce στο map. Η 
διαδικασία reduce χρησιµοποιεί το IGrouping<string,int> για να κάνει οµαδοποίηση 
ανά κλειδί και να επιστρέψει στοιχεία του map που έχουν κοινό κλειδί. Η εκτέλεση 
του παράγει το παρακάτω αποτέλεσµα : 
 

                                          
                   Εικόνα 3.45 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης Map / Reduce µε PLINQ     
 
Έτσι στην εικόνα 3.45 έχουµε την λέξη a εµφανίζετε 4 φορές την λέξη there 3 φορές 
την λέξη is 3 φορές και την λέξη and 2 φορές. Αξίζει να σηµειώσουµε πως στα 
ερωτήµατα της PLINQ όπου υπάρχουν οι εντολές where, select, for αντιστοιχούν στο 
map µιας και εκτελούνται σε διαφορετικούς πυρήνες ενώ aggregate συναρτήσεις ή το 
enumeration αντιστοιχούν στο reduce.  
                                                                         

      
                              Εικόνα 3.46 : MapReduce κλάση   
       
        Πιο πάνω παρουσιάσαµε µια υλοποίηση της Map / Reduce µε PLINQ στην 
εικόνα 3.46 παρουσιάζουµε µια διαφορετική υλοποίηση της Map / Reduce χωρίς 
PLINQ. Αρχικά όπως βλέπουµε στην εικόνα 3.46 το πρόγραµµα myMapReduce 
διαθέτει µια κλάση την MapReduce η οποία καλείτε στην main η µέθοδος 
ForEachParallel. Η κλάση MapReduce είναι η παρακάτω : 
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    public static class MapReduce 
    { 
        public static Task<TResult> ForEachParallel<TItem, TSubResult, TResult, TParam>(this 
IEnumerable items, Func<TItem, TParam, TSubResult> map, Func<TSubResult[], TResult> reduce, TParam 
param) 
        { 
             
            //Βγάζουμε εξαίρεση αν τα αντικείμενα items,map,reduce είναι null 
            if (items == null) { throw new ArgumentNullException("items"); } 
            if (map == null) { throw new ArgumentNullException("map"); } 
            if (reduce == null) { throw new ArgumentNullException("reduce"); } 
 
             
            //Δημιουργία Task που επιστρέφει τιμή 
            return Task<TResult>.Factory.StartNew(() => 
            { 
                //List of tasks 
                List<Task<TSubResult>> tasks = new List<Task<TSubResult>>(); 
                //Map 
             
                foreach (TItem item in items) 
                { 
                    Task<TSubResult> t = Task<TSubResult>.Factory.StartNew(item2 => 
                    { 
                        //Δημιουργούμε ένα ζεύγος στοιχείου - παραμέτρου 
                        var mparam = (Tuple<TItem, TParam>)item2; 
                        //Δημιουργεί το map 
                        return map(mparam.Item1, mparam.Item2); 
                    },new Tuple<TItem, TParam>(item, param), 
                    TaskCreationOptions.None | TaskCreationOptions.AttachedToParent); 
                    tasks.Add(t); 
                } 
            
                //Reduce 
                List<TSubResult> results = new List<TSubResult>(); 
                foreach (Task<TSubResult> task in tasks) 
                { 
                    //Παίρνει τα δεδομένα που επιστρέφει το task 
                    //Δηλαδή αυτά που έγιναν map 
                    //Και τα προσθέτει στο γενικό result 
                    results.Add(task.Result); 
                } 
             
                //Επιστρέφει τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα 
                return reduce(results.ToArray()); 
            }); 
        } 
    } 

       
        Αρχικά η στατική κλάση MapReduce κάνει ελέγχους για τα αντικείµενα items, 
map, reduce. Στη συνέχεια δηµιουργεί task  το οποίο επιστρέφει τιµές για την 
ακρίβεια πίνακα από τιµές. Αµέσως µετά δηµιουργείται µια λίστα από tasks όπου στο 
σώµα τους γίνεται η διαδικασία map και δηµιουργεί ζεύγη από στοιχεία. Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία map ακολουθεί η διαδικασία reduce η οποία µαζεύει τα 
αποτελέσµατα της map και τα προσθέτει στο γενικό πίνακα που επιστρέφει. Η όλη 
διαδικασία έχει δύο στάδια το map και το reduce. Και η δυο διαδικασίες γίνονται 
εντός µιας foreach θα µπορούσε να γίνει και µέσα σε Parallel.For αν θέλαµε να 
βελτιώσουµε την κλάση και προσθέτοντας διαδικασίες συγχρονισµού. Ο κώδικας 
στην main µέθοδο είναι ο παρακάτω : 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections; 
namespace myMapReduce 
{ 
    class Program 
    { 
         
        static void Main(string[] args) 
        { 
               //Καλούμε το αντικείμενο ForEachParallel 
               //Map 
         
                var a = Generate().ForEachParallel<int, int, int, int>( 
               (element, param) => 
               { 
                   var result = element * param; 
                   //Εκτύπωση αποτελεσμάτων με το κάθε task.id 
                   Console.WriteLine("Map: {0}, {1}", result, Task.CurrentId); 
                   Thread.Sleep(new Random(DateTime.Now.Millisecond).Next(500)); 
                   return result; 
               }, 
               (subresult) => 
               { 
                   //Reduce 
                   //Απλά προσθέτει τα items. 
                   var sum = 0; 
                   foreach (var item in subresult) 
                   { 
                       sum += item; 
                   } 
                   Console.WriteLine("Reduce: {0}", sum); 
                   return sum; 
               }, 
               5); 
 
            Console.WriteLine(a.Result); 
        } 
         
        //Δημιουργία ενός Generator 100 στοιχείων 
        static IEnumerable Generate() 
        { 
            for (int i = 0; i < 100; i++) 
            { 
                //Κάνουμε χρήση της yield 
                //γιατί είμαστε σε Iterator block 
                //IEnumerable block 
                yield return i; 
            } 
        } 
    } 
} 

 
        Ο παραπάνω κώδικας διαθέτει πέραν της µεθόδου main έχει και την µέθοδο 
Generate() η οποία επιστρέφει ένα ακέραιο εντός ενός IEnumerable. Στη συνέχεια 
καλείτε η µέθοδος της κλάσης Map / Reduce όπου γεµίζοντας µε στοιχεία που έχει 
από την Generate() τρέχει η διαδικασία map και κατόπιν η Reduce. Στο τέλος 
παράγεται το αποτέλεσµα της εικόνας  3.47 : 
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                         Εικόνα 3.47 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης Map / Reduce 
        
       Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι υλοποίησης της 
Map / Reduce και είναι τα ActionBlock  από τα DataFlow componets της TPL. 
Μπορούµε δηλαδή να ορίσουµε ένα ActionBlock το οποίο θα υλοποιεί την map 
διαδικασία και ένα την διαδικασία reduce. Κατά κανόνα ένα action block υποστηρίζει 
µόνο ένα ταυτόχρονο task αλλά αλλάζοντας την παράµετρο µπορούµε να 
υποστηρίξουµε περισσότερα. Με τον πιο πάνω τρόπο µπορούµε να ορίσουµε ένα 
Pipeline το οποίο θα χρησιµοποιεί διαφορετικό παραλληλισµό σε κάθε φάση.         
     
  

4.  Parallel Web Crawler 
 

4.1 Τι είναι ο Web Crawler  
       Πριν περιγράψουµε την παράλληλη υλοποίηση του Web Crawler αξίζει να 
περιγράψουµε συνοπτικά το τι είναι ένας crawler και ποιες χρήσεις µπορεί να έχει. Οι 
Crawlers ανήκουν στην κατηγορία των Robots ή Web Robots ή Spiders. Πρόκειται 
για ειδικό λογισµικό που έχει δηµιουργηθεί για να επισκέπτεται ιστοσελίδες και να 
συλλέγει πληροφορίες από αυτές. Υπάρχουν διάφορα είδη Web Robots ανάλογα µε 
τις πληροφορίες που συλλέγουν έτσι στην περίπτωση µας οι Crawlers 
χρησιµοποιούνται για να διαβάζουν ιστοσελίδες ώστε να εµφανίζονται αυτές στα 
αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. Αντίστοιχα τα Web Robots 
χρησιµοποιούνται ευρέως στα RSS Feeds για νέο περιεχόµενο αλλά και σε άλλες 
εφαρµογές. Σαφώς υπάρχουν και κακόβουλα robots όπως τα spam robots τα οποία 
µπορεί να συλλέγουν e-mail από διάφορες ιστοσελίδες ώστε µετά να στείλουν µαζικά 
spam e-mails. Όπως γίνεται αντιληπτό πολλές φορές είναι θεµιτό ένας crawler να 
επισκέπτεται µια ιστοσελίδα και άλλες φορές όταν πρόκειται για spam robot δεν είναι 
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θεµιτό, για το λόγο αυτό πολλές ιστοσελίδες έχουν ειδικά σχεδιαστεί ώστε να 
απορρίπτουν τα κακόβουλα robots. 
       Αρχικά οι Web Crawlers συλλέγανε ιστοσελίδες όπου στην συνέχεια τις 
τοποθετούσε σε ένα ευρετήριο. Έτσι η µηχανή αναζήτησης είχε µια απλή φόρµα όπου 
µε µια ερώτηση έψαχνε µέσα στο ευρετήριο και επέστρεφε τα αποτελέσµατα. Το 
µειονέκτηµα ήταν ότι ευρετηριοποιούσε µόνο τους τίτλους των σελίδων. Το 1994 
εµφανίστηκε η πρώτη µηχανή αναζήτησης WebCrawler [83] και χρησιµοποιούσε όλα 
τα δεδοµένα των ιστοσελίδων. Τα χρόνια που ακολούθησαν εµφανίστηκαν πολλές 
µηχανές αναζήτησης όπως οι Lycos, Inktomi , AltaVista, MSN Search  κλπ. Η 
επόµενη µεγάλη αλλαγή οφειλόταν σε µια καινοτοµία της µηχανής αναζήτησης 
Google  η οποία εµφανίστηκε το 1998. Για την βελτίωση των αποτελεσµάτων 
αναζήτησης, η Google χρησιµοποιούσε τον αλγόριθµο PageRank  ο οποίος έδινε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στους συνδέσµους κάθε σελίδας. Η χρήση του βασιζόταν πως οι 
καλές σελίδες δείχνονται από πολλές άλλες µε συνδέσµους και αναφορές σε αυτές. 
Χάρη σε αυτή και άλλες καινοτοµίες οι Google έχει καταφέρει να είναι έως και 
σήµερα η πλέον χρησιµοποιούµενη  και η σελίδα µε τις περισσότερες επισκέψεις 
παγκοσµίως.  
     Όπως αναφέραµε και πιο πάνω οι Web Crawlers είναι ένα πολύ σηµαντικό 
σύστηµα ιδιαίτερα για τις µηχανές αναζήτησης και όχι µόνο. Οι Crawlers 
επισκέπτονται σελίδες βάζοντας µια αρχική (seed) και κατόπιν  ακολουθούν τα links 
και αποθηκεύουν το περιεχόµενο τους έτσι δηµιουργούν µια λίστα στη συνέχεια οι 
µηχανές αναζήτησης καταχωρούν τα στοιχεία σε ειδικές βάσεις δεδοµένων. Η πιο 
πάνω διαδικασία είναι συνεχής και επαναλαµβανόµενη. Για να ανακαλυφθεί λοιπόν 
µια σελίδα πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε άλλες σελίδες. Ένας σειριακός web 
crawler δέχεται ένα αρχικό url (seed) το οποίο και επισκέπτεται (αποθηκεύει την 
σελίδα σε µια βάση δεδοµένων πιθανόν)  και κατόπιν αρχίζει να επισκέπτεται όλα τα 
πιθανά links που έχει το αρχικό url (τα οποία και αποθηκεύει σε µια βάση δεδοµένων) 
και σειριακά επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία. Αντίστοιχα ένας παράλληλος Web 
Crawler επισκέπτεται το αρχικό url (seed)  το αποθηκεύει στην βάση δεδοµένων που 
πιθανόν διαθέτει και κατόπιν έχοντας µια λίστα από τα urls που έχει η πρώτη σελίδα 
αντίστοιχα ανοίγει όσο το δυνατόν περισσότερα tasks µε σκοπό να επισκεφτεί τα urls 
και να τα  αποθηκεύσει σε µια βάση δεδοµένων. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε 
την ίδια λειτουργία. Σηµειώνεται ότι η παράλληλη επεξήγηση που δόθηκε πιο πάνω 
αφορά και µόνο την υλοποίηση που θα περιγράψουµε µιας και υπάρχουν και άλλες 
παράλληλες τεχνικές υλοποίησης. 
 
 
 
 
 

4.2 Χρήση Παραλληλισµού στον Crawler 
     Όπως αναφέραµε και στο Κεφ. 4.1 ένας σειριακός web crawler δέχεται ένα αρχικό 
url (seed) το οποίο και επισκέπτεται (αποθηκεύει την σελίδα σε µια βάση δεδοµένων 
πιθανόν)  και κατόπιν αρχίζει να επισκέπτεται όλα τα πιθανά links που έχει το αρχικό 
url (τα οποία και αποθηκεύει σε µια βάση δεδοµένων) και σειριακά επαναλαµβάνει 
την ίδια διαδικασία.  
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   Σχήµα 4 : Ακολουθιακός Web Crawler 
Στο παραπάνω σχήµα 4 παρουσιάζουµε την ροή ενός ακολουθιακού web crawler. 
Αρχικά ο parser συλλέγει urls προς επεξεργασία τα οποία και καταλήγουν σε µια 
ουρά ή γενικά σε µια δοµή δεδοµένων. Κάθε φορά που o Parser κάνει λήψη µιας 
ιστοσελίδας την αποθηκεύει σε αρχείο ή σε µια βάση δεδοµένων. Ο Scheduler 
προγραµµατίζει πια url θα κάνει λήψη ο Parser εκεί µπορεί να προστεθούν πολιτικές 
όπως έλεγχος για πιθανόν επαναλαµβανόµενα urls. Από το σχήµα 4 παρατηρούµε 
πως ο ακολουθιακός Web Crawler επαναλαµβάνει διαρκώς µε άλλο url κάθε φορά το 
Parsing και την λήψη του και τέλος την αποθήκευση του σε µια βάση δεδοµένων ή σε 
ένα αρχείο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Στα σηµεία επανάληψης µπορούµε να 
εφαρµόσουµε παραλληλισµό και αντί να κάνει ο Web Crawler ένα url parsing κάθε 
φορά να κάνει πολλά παράλληλα parsing και λήψεις από urls και επίσης παράλληλα 
να τα αποθηκεύει σε µια βάση δεδοµένων. 
      Αντίστοιχα ένας παράλληλος Web Crawler επισκέπτεται το αρχικό url (seed)  το 
αποθηκεύει στην βάση δεδοµένων που πιθανόν διαθέτει και κατόπιν έχοντας µια 
λίστα από τα urls που έχει η πρώτη σελίδα αντίστοιχα ανοίγει όσο το δυνατόν 
περισσότερα tasks µε σκοπό να επισκεφτεί τα urls και να τα  αποθηκεύσει σε µια 
βάση δεδοµένων. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε την ίδια λειτουργία. Πριν 
εφαρµόσουµε παραλληλισµό σε ένα οποιοδήποτε πρόγραµµα θα πρέπει τουλάχιστον 
να γνωρίζουµε πως δουλεύει σειριακά. Έτσι ένας σειριακός crawler επιτελεί µια 
επαναληπτική διαδικασία διαρκώς. Η διαδικασία αυτή όπως έχουµε αναφέρει έχει τα 
παρακάτω βήµατα : 

1. Εισαγωγή του πρώτου url στόχου και εντοπισµός όσων αναφορών διαθέτει το 
html αρχείο. 

2. Αποθήκευση των url που διαθέτει το αρχικό url. 
3. Επίσκεψη σε ένα προς ένα url που έχουµε αποθηκεύσει πιο πριν 

επαναλαµβάνοντας την διαδικασία από την αρχή (δηλαδή κάθε url που 
επισκεπτόµαστε αφού το αποθηκεύσει στην βάση ή στο δίσκο ψάχνουµε για 
τυχόν άλλα url αναφορές που διαθέτει και ενηµερώνουµε τη δοµή δεδοµένων 
µας. 

    Η τεχνική παραλληλισµού του web crawler την και οποία εφαρµόζουµε είναι η 
δηµιουργία εξαρχής συγκεκριµένου αριθµού από tasks και η έναρξη τους. Αρχικά ο 
χρήστης επιλέγει το url µε το οποίο θα ξεκινήσει κατόπιν εφόσον εντοπιστούν όλα τα 
urls που διαθέτει τότε αποθηκεύονται σε µια παράλληλη δοµή. Αµέσως ξεκινά το 
κάθε task να παίρνει ένα url από την παράλληλη δοµή και αρχίζει να κάνει crawling. 
Η όλη διαδικασία επαναλαµβάνετε διαρκώς µέχρι ο χρήστης να ακυρώσει τα tasks. 
Κάθε task που ολοκληρώνει το crawling απελευθερώνει την µνήµη µιας και 
καταστρέφεται από τον Garbage Collector του Framework. Για να συνεχίζει η 
εφαρµογή διαρκώς να κάνει crawling το πρόγραµµα δηµιουργεί νέα tasks έτσι ώστε 
να υπάρχει πάντα διαθεσιµότητα από tasks έτοιµα να αναλάβουν url για crawling. Η 
πιο πάνω τεχνική εκτελείτε σε ένα µόνο βήµα µιας και το κάθε task απευθείας κάνει 
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λήψη του url και ταυτόχρονα γεµίζει µια παράλληλη δοµή από άλλα διαθέσιµα urls  
που διαθέτει τα οποία είναι προς crawling. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως η πιο 
πάνω τεχνική απαιτεί να διατηρείτε µια ισορροπία µεταξύ αριθµού των tasks που 
δηµιουργούνται εκ νέου και tasks  που θα διαχειριστή ο Garbage Collector και θα 
απελευθερώσει την µνήµη.  
      Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουµε πως πολλοί σχεδιαστές web crawler κάνουν 
χρήση το συµβάν (event) tick του component Timer. Χρησιµοποιούν δηλαδή έναν 
χρόνο µετρητή για την εκκίνηση κάθε φορά του crawler ορίζοντας για παράδειγµα 
πως κάθε 1 δευτερόλεπτο  θα τρέχει το συµβάν tick του component που αναφέραµε 
παραπάνω εκεί ο προγραµµατιστής εκκινεί εκ νέου τον crawler. Αυτή η τεχνική είναι 
πολύ έξυπνη ειδικότερα για  ακολουθιακή εκτέλεση του crawler. Αντίθετα για 
παράλληλη εκτέλεση του web crawler η παραπάνω τεχνική δεν είναι ιδανική µιας και 
ο χρόνος ολοκλήρωσης των tasks µπορεί να είναι µικρότερος από τον ορισµένο στον 
timer γεγονός που σηµαίνει πως ακόµη και αν τα tasks ολοκληρώσουν γρήγορα από 
ότι αναµέναµε ωστόσο θα περιµέναµε να ολοκληρωθεί ο χρόνος που θέσαµε στον 
timer. Έτσι η εφαρµογή που παρουσιάζουµε παρακάτω για να ξεπεράσει αυτό το 
πρόβληµα όπως αναφέραµε και παραπάνω δηµιουργεί νέα tasks µε σκοπό να 
εξασφαλίσει την διαθεσιµότητα των tasks. Επιπλέον τεχνικές παραλληλισµού 
εφαρµόζουµε στο Κεφ. 5. 
 
 

4.3 Κλάσεις και Μέθοδοι 
   Όπως αναφέραµε και πιο πάνω η εφαρµογή µας αρχικά δηµιουργεί έναν αριθµό από 
διαθέσιµα tasks τα οποία δίνει ο χρήστης και στην συνέχεια εφόσον δώσει το αρχικό 
url κάθε task αναλαµβάνει να κάνει crawling το url που πήρε από ένα concurrent 
collection (µια δυναµική παράλληλη δοµή). Η η ροή του προγράµµατος είναι όπως το 
πιο κάτω σχήµα : 
 

 
 

Σχήµα 4.1 : Παράλληλος Web Crawler 
         Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 4.1  εφαρµόζουµε παραλληλισµό κατά την 
διαδικασία της λήψης ιστοσελίδων από το internet καθώς και κατά την διαδικασία 
του φιλτραρίσµατος των  urls τα οποία τα αποθηκεύουµε σε παράλληλες δοµές. 
Συγκεκριµένα έχουµε δύο παράλληλες δοµές ένα concurrent blocking collection το 
οποίο κρατά τα urls που είναι προς crawling  και ένα concurrent Dictionary το οποίο 
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ενηµερώνεται διαρκώς ώστε το urls που έχουµε ήδη επισκεφτεί να µην αποθηκευτούν 
στο Blocking Collection και ξανά γίνουν crawling. Έτσι πετυχαίνουµε µεγαλύτερη 
ταχύτητα και γίνεται πιο «έξυπνος» ο crawler. Έτσι από το σχήµα 4.1 παρατηρούµε 
ότι ο Crawler κάνει λήψη συνεχώς  µοναδικά urls και τα αποθηκεύει σε µια βάση 
δεδοµένων. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε περιβάλλον .Net 4 Framework 
[http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851] και σε γλώσσα C#  
µε το εργαλείο Visual Studio 2010 [http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us]. 
Για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ο SQL Server της 
Microsoft σε έκδοση 2008 R2.  
       Με την βοήθεια των εργαλείων του Visual Studio 2010 µπορούµε να εξάγουµε 
ένα διάγραµµα µε όλα τα βασικά στοιχεία του προγράµµατος (φόρµες, κλάσεις κτλ) 
το οποίο είναι το πιο κάτω σχήµα : 

 
                                Σχήµα 4.2 : ∆ιάγραµµα Προγράµµατος 
 
Έτσι στο πιο πάνω διάγραµµα έχουµε  τις παρακάτω φόρµες / κλάσεις : 

• MainForm.cs στην οποία υπάρχει η κλάση CrawlerForm και είναι η πιο 
σηµαντική κλάση της εφαρµογής µιας και αναλαµβάνει να κάνει crawling τα 
urls.  

• Η ufSplashForm η οποία είναι η φόρµα κατά το άνοιγµα της εφαρµογής 
διαρκεί 2 δευτερόλεπτα µε το λογότυπο του πανεπιστηµίου και µετά κλείνει.  

• Η ufLoginForm η οποία αναλαµβάνει την σύνδεση µε τον SQL Server στον 
οποίο θα αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες.  

• H aboutForm η οποία έχει απλά πληροφορίες για την εφαρµογή, την 
ηµεροµηνία υλοποίησης και τον δηµιουργό της.  

• Οι κλάσεις MyWebResponse, MyWebRequest, MyUri όλες υπεύθυνες για την 
επικοινωνία µεταξύ server και client ώστε να βρεθεί το url που ψάχνει ο 
crawler και να µπορέσει κατόπιν να το κάνει λήψη. 

Οι κλάσεις που χρησιµοποιεί η εφαρµογή είναι η πιο κάτω : 
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                                          Σχήµα 4.3 : Κλάσεις και Μέθοδοι 
        
       Στο σχήµα 4.3 βλέπουµε τις κλάσεις που κάνει χρήση η εφαρµογή. Όπως 
παρατηρούµε κι από το σχήµα 4.3 καµία κλάση δεν συνδέετε µε καµία και 
κληρονοµικότητα έχουµε µόνο σε δύο κλάσεις όπως βλέπουµε και στο σχήµα 4.3 
αυτές είναι η κλάση CrawlerForm η οποία κληρονοµεί όλα τα χαρακτηριστικά της 
κλάσης συστήµατος Form και η κλάση MyUri κληρονοµεί τα χαρακτηριστικά από 
την κλάση Uri του .Net Framework. Θα ξεκινήσουµε να αναλύουµε πρώτα την 
λειτουργία της κλάσης CrawlerForm και έπειτα τις άλλες. 
        Η κλάση CrawlerForm είναι εντός της φόρµα  MainForm και όπως ήδη 
αναφέραµε κληρονοµεί όλα τα χαρακτηριστικά µιας φόρµας. Είναι υπεύθυνη για την 
δηµιουργία των tasks και για το crawling επίσης έχει µια σειρά από πεδία ιδιότητες 
και µεθόδους τις οποίες και θα αναλύσουµε.  Στην παρακάτω εικόνα 4.4 
παρουσιάζουµε τα πεδία, τις ιδιότητες και τις µεθόδους που καλεί η κλάση 
CrawlerForm. Από την πιο κάτω εικόνα 4.4 παρατηρούµε την µέθοδο StartParsing η 
οποία τρέχει µόλις ο χρήστης πατήσει το button crawl και µε τη σειρά της εκτελείτε η 
µέθοδος RunParser όπου παίρνει τιµή η ιδιότητα TaskCount  και έτσι ξεκινά η 
εκτέλεση  της πιο σηµαντικής  µεθόδου της TaskRunFunction η οποία όπως 
βλέπουµε καλεί την µέθοδο ParseUri  η οποία αναλαµβάνει να κάνει parse ένα web 
site και µε την σειρά της καλεί την AddUrls η οποία προσθέτει ιστοσελίδες στην 
βάση και επίσης καλεί την EnqueueUri η οποία προσθέτει το url στο concurrent 
collection αφού πρώτα γίνει έλεγχος πως δεν υπάρχει στο concurrent Dictionary όπου 
κρατά τα urls τα οποία έχει επισκεφτεί. Έτσι από την πιο κάτω εικόνα 4.4 έχουµε µια 
ακριβής εικόνα για το ποιος καλεί ποιον.  
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                    Εικόνα 4.4 :Κλάση CrawlerForm  
Ο κώδικας που υλοποιεί την κλάση CrawlerForm είναι ο παρακάτω :  
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public class CrawlerForm : System.Windows.Forms.Form 
{ 
     //Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε ένα task ακύρωση.. 
     public static CancellationTokenSource tokenSource = new CancellationTokenSource(); 
     public static CancellationToken token = tokenSource.Token; 
     //queueURL επιλέξαμε BlockingCollection που είναι thread safe collection  
     public static BlockingCollection<MyUri> queueURL; 
     //Concurrent Dictionary : Γεμίζει με όλα τα urls τα οποία έχουμε επισκεφτεί 
     //Σκοπός είναι να ελέγχει κάθε φορά πιο site θα υποστεί crawling ή όχι 
     //Αν πχ υπάρχει στο λεξικό τότε το task δεν κάνει crawling και έτσι η Βάση 
     //Δεν γεμίζει με περιττά δεδομένα . 
     public static ConcurrentDictionary<MyUri, MyUri> visitedUris; 
     //Crawler Depth 
     public static int DepthC; 
     //SQL objects 
     public SqlConnection conn = new SqlConnection(); 

      
       Αρχικά δηµιουργούµε ένα CancellationTokenSource αντικείµενο καθώς και  ένα 
CancellationToken απαραίτητα για να µπορεί το πρόγραµµα να κάνει ακύρωση των 
tasks. Φυσικά η ακύρωση των tasks γίνεται κατ’ επιλογή του χρήστη εφόσον πατήσει 
το button «Cancel Tasks».Στη συνέχεια δηµιουργούµε ένα concurrent 
BlockingCollection αντικείµενο το οποίο θα γεµίζει µε όλα τα urls. Η επιλογή για 
Blocking Collection δεν είναι τυχαία, επιλέχτηκε επειδή είναι thread safe collection 
σε σχέση µε τα υπόλοιπα διαθέσιµα concurrent collections. Το Blocking Collection 
γεµίζει µε urls που θα πρέπει ο crawler να επισκεφτεί. Αµέσως µετά δηµιουργούµε 
ένα Concurrent Dictionary το οποίο όπως παρατηρούµε έχει δύο ζεύγη σαν όρισµα τα 
urls. Σκοπός είναι να κρατά όλα τα urls στα οποία ο crawler έχει ήδη επισκεφτεί µια 
φορά µε σκοπό να µην τα ξανά επισκεφτεί. Όπως θα εξηγήσουµε παρακάτω κάθε task 
πριν επισκεφτεί ένα url που βρίσκεται στο Blocking Collection ελέγχει αν υπάρχει 
ήδη στο Concurrent Dictionary, αν υπάρχει τότε δεν το επισκέπτεται αλλιώς εκτελεί 
κανονικά το crawling  και προστίθεται εκ νέου στο λεξικό το url που έγινε crawling 
από το τρέχον task. Παρατηρούµε αµέσως µετά δηλώνουµε µια µεταβλητή τύπου 
static όπου είναι το Βάθος του Crawler η µεταβλητή DepthC όπου αναλαµβάνει να 
πάρει την επιστρεφόµενη τιµή από την LoginForm και να την χρησιµοποιήσουµε 
παρακάτω στο πρόγραµµα. Τέλος δηµιουργούµε ένα αντικείµενο Connection String 
για SQL Provider. Όπου επίσης κρατά την επιστρεφόµενη τιµή από την LoginForm 
και την κάνει χρήση σε άλλα σηµεία της φόρµας µε σκοπό πάντα να έχουµε ένα 
µοναδικό Connection µε τον Server. Η κλάση CrawlerForm έχει και µια σειρά από 
ιδιότητες οι οποίες πληροφορούν τον χρήστη για τον αριθµό των bytes τα οποία κάνει 
λήψη, για τον αριθµό των λαθών στο γίνει crawling µια ιστοσελίδα και για τον 
αριθµό των urls τα οποία υπάρχουν. Επίσης υπάρχουν ιδιότητες για τον χρόνο 
αποστολής και λήψης δεδοµένων από ένα socket,χρόνος αναµονής κάθε task το οποίο 
περιµένει σε ουρά ,αριθµός αιτηµάτων, βάθος crawler, χρόνος όπου το socket 
παραµένει ανοιχτό, όριο για το πόσο crawling θα γίνει σε ίδιο server. Παρακάτω 
παρουσιάζουµε όλες τις ιδιότητες της κλάσης CrawlerForm :  
 
private int nByteCount;//Αριθμός bytes που κάνει 
private int ByteCount  //Downloading 
{ 
    get {return nByteCount;} 
    set 
    { 
 nByteCount = value; 
   this.statusBarPanelByteCount.Text =  Commas(nByteCount/1024+1)+ " KB"; 
    } 
}  
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// Αριθός λαθων κατά την διαδικασία λήψης του web site 
private int nErrorCount; 
private int ErrorCount 
{ 
 Get {return nErrorCount;} 
 set 
 { 
        nErrorCount = value; 
        this.statusBarPanelErrors.Text = Commas(nErrorCount) + " errors"; 
  } 
} 
// Αριθμός απο τα url που βρήκε 
private int nURLCount; 
private int URLCount 
{ 
 Get {return nURLCount;} 
 set 
 { 
     nURLCount = value; 
     this.statusBarPanelURLs.Text = Commas(nURLCount)+ " URL found"; 
 } 
} 
//timeout send / recieve socket 
//Χρόνος αποστολής / λήψης  
private int nRequestTimeout; 
private int RequestTimeout 
{ 
 Get {return nRequestTimeout;} 
 Set {nRequestTimeout = value;} 
} 
//Χρόνος κάθε task που αναμένει σε ουρά 
private int nSleepFetchTime; 
private int SleepFetchTime 
{ 
 get{return nSleepFetchTime; } 
 set{nSleepFetchTime = value; } 
}   
//Αριθμός αιτημάτων  
private int nLastRequestCount; 
private int LastRequestCount 
{ 
 get{return nLastRequestCount; } 
 set{nLastRequestCount = value; } 
} 
// the time that each task sleep after handling any request,  
// which is very important value to  
// prevent Hosts from blocking the crawler due to heavy load 
private int nSleepConnectTime; 
private int SleepConnectTime 
{ 
 get{return nSleepConnectTime; } 
 set{nSleepConnectTime = value; } 
} 
//Βάθος Crawler 
private int nWebDepth; 
private int WebDepth 
{ 
 get{return nWebDepth; } 
 set{nWebDepth = value; } 
} 
// Το όριο για το πόσο θα συνεχιστεί ή όχι το crawling process  
// Στον ίδιο host που έχει το αρχικό / target URL 
private bool bKeepSameServer; 
private bool KeepSameServer 
{ 
 get{return bKeepSameServer; } 
 set{bKeepSameServer = value; } 
}  
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// Αν το socket είναι ανοιχτό  
// Προς αποφυγή να ανοίγει συνεχώς το socket  
// και να αναμένει κάθε φορά χρόνο απόκρισης της αίτησης. 
// (request timeout) 
private bool bKeepAlive; 
private bool KeepAlive 
{ 
 get{return bKeepAlive; } 
 set{bKeepAlive = value; } 
} 

         
             Η πιο σηµαντική ιδιότητα της κλάσης CrawlerForm είναι η TaskCount η 
οποία δηµιουργεί tasks. Η αρχική δυσκολία στην κατασκευή ενός crawler ήταν στο 
να διασφαλίσουµε την επαναληπτική διαδικασία. Η πιο σύνηθες τεχνική για αυτό 
είναι µε την βοήθεια κάποιου timer ο crawler για συγκεκριµένο διάστηµα millisecond 
ή second να ξανά ξεκινά. Ωστόσο αυτή η τεχνική προγραµµατισµού είναι 
περιοριστική ειδικά όταν θέλουµε να τρέχουν παράλληλα πολλά tasks τα οποία να 
µην περιµένουν το tick του timer control για να ξανά ξεκινήσουν. Έτσι η 
προγραµµατιστική τεχνική µε την οποία  υλοποιήθηκε είναι ο αριθµός των tasks να 
είναι ιδιότητα και να δηµιουργούνται ξανά και ξανά όποτε κάποιο από τα tasks 
ολοκληρωθεί χωρίς να περιµένει κάποιον timer. 
 

                           

//Tasks as a properties 
/* 
 * Δημιουργία Tasks και πέρασμα τιμής  
 * σαν Ιδιότητα (propertie) στην CrawlerForm. 
*/  
private Task[] tasksRun; 
private int nTaskCount;  

 
Η tasksRun είναι ένας πίνακας από tasks ο οποίος θα κρατά τα tasks που θα 
δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Η nTaskCount είναι ο 
αριθµός των tasks η οποία λαµβάνει τιµές από την ιδιότητα TaskCount που 
αναφέρθηκε πιο πάνω. Η TaskCount έχει get και set η get είναι η πιο κάτω : 
 

                      

private int TaskCount 
{ 
      //Επιστρέφει τον αριθμό των Task 
      get { return nTaskCount; }   

 
         Κάθε φορά που η ιδιότητα TaskCount δίνει τιµή  στο πεδίο nTaskCount 
ουσιαστικά δηµιουργούµε νέα tasks µε σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του crawler. 
Κάθε task λαµβάνει ένα url από το Blocking Collection και προσπαθεί να το κάνει 
λήψη και να το αποθηκεύσει στην βάση. Επίσης κάνει crawling το web site και 
ενηµερώνει εκ νέου την παράλληλη δοµή µε νέα urls. Ταυτόχρονα ενηµερώνουµε ένα 
List View Control ώστε ο χρήστης να βλέπει σε τι στάδιο εξέλιξης είναι το κάθε task 
µε το αντίστοιχο url. Επίσης σε κάθε task περνάµε ένα Cancellation Token που όπως 
θα αναλύσουµε πιο κάτω αναλαµβάνει την ακύρωση του task  όποτε ο χρήστης κρίνει 
ότι πρέπει να το ακυρώσει. Η αντίστοιχη set της TaskCount είναι το παρακάτω τµήµα 
κώδικα : 
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set 
{ 
       Monitor.Enter(this.listViewTasks); 
       try 
       { 
          for (int nIndex = 0; nIndex < value; nIndex++) 
          { 
             //Ελέγχουμε πριν την Δημιουργία των tasks  
             if (tasksRun[nIndex] == null || tasksRun[nIndex].Status != TaskStatus.Canceled) 
             { 
                  //Δημιουργία πίνακα απο  tasks. 
                  tasksRun[nIndex] = new Task(() => 
                  { 
                        token.ThrowIfCancellationRequested(); 
                        TaskRunFunction(tasksRun[nIndex]); 
                  }, token);//Περνάμε το token ώστε τα tasks 
                  //να μπορούν να ακυρωθούν όταν ο χρήστης το κρίνει. 
                  tasksRun[nIndex].Start();//Έναρξη task 
                  if (nIndex == this.listViewTasks.Items.Count) 
                  { 
                     //Προσθήκη εγγραφών στο LisView ανάλογα με τα tasks 
                    ListViewItem item = 
this.listViewTasks.Items.Add((tasksRun[nIndex].Id).ToString(), 0); 
                                string[] subItems = { "", "", "", "0", "0%" }; 
                                item.SubItems.AddRange(subItems); 
                   } 
              } 
               //Έλεγχος αν κάποιο task απέτυχε και επανεκκίνηση. 
              else if (tasksRun[nIndex].Status == TaskStatus.Faulted) 
              { 
                  //Προσθήκη στο ListView 
                  ListViewItem item = this.listViewTasks.Items[tasksRun[nIndex].Id]; 
                  item.ImageIndex = 1; 
                  item.SubItems[2].Text = "Resume"; 
                  // resume the task 
                  tasksRun[nIndex].Start();//Εναρξη 
               } 
            } 
            //Αναμονή όλων των tasks. 
            Task.WaitAll(tasksRun); 
            //Ενημέρωση του αριθμού των tasks 
            nTaskCount = value; 
            } 
            catch  
            { 
               //MessageBox.Show("Error in Task count: "+e.Message); 
            } 
                Monitor.Exit(this.listViewTasks); 
      } 

 
Όπως παρατηρούµε από το παραπάνω τµήµα κώδικα όλα τα tasks δηµιουργούνται 
µέσα στην for loop  και εφόσον πρώτα ελεγχθεί η κατάσταση (status) του κάθε task. 
Η δηµιουργία των tasks γίνεται µε το πιο κάτω τρόπο : 
 
//Δημιουργία πίνακα απο  tasks. 
tasksRun[nIndex] = new Task(() => 
{ 
      token.ThrowIfCancellationRequested(); 
      TaskRunFunction(tasksRun[nIndex]); 
}, token);//Περνάμε το token ώστε τα tasks 
//να μπορούν να ακυρωθούν όταν ο χρήστης το κρίνει. 
tasksRun[nIndex].Start();//Έναρξη task 

 
Παρατηρούµε πως για κάθε tasksRun[index] δηµιουργείτε ένα task το οποίο έχει την 
δυνατότητα να ακυρωθεί αφού περνάµε µέσα το Cancelation Token και επίσης µέσα 
σε κάθε task τρέχει η TaskRunFuction την οποία θα αναφέρουµε πιο κάτω. Αµέσως 
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µετά την δηµιουργία των tasks ακολουθεί η δηµιουργία και η προσθήκη των tasks 
στο ListView. Τέλος ακολουθεί η εντολή Task.WaitAll(tasksRun) η οποία αναµένει 
την ολοκλήρωση όλων των tasks. 
      Πιο πάνω αναλύσαµε τις ιδιότητες που έχει η κλάση crawlerForm η οποία ξανά 
επισηµαίνουµε κληρονοµεί όλες τις ιδιότητες µιας φόρµας. Όπως έχουµε αναφέρει 
στην main µέθοδο υπάρχει η εντολή : 
 
Application.Run(new CrawlerForm(connectionStr, DepthC, TaskNum)); 

 
Έτσι µόλις εκτελεστεί η πιο πάνω εντολή η CrawlerForm εκτελεί το event OnLoad 
Form και είναι το πιο κάτω τµήµα κώδικα : 
 
private void CrawlerForm_Load(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
         InitValues(DepthC); 
   this.statusBarPanelInfo.Text = InternetGetConnectedStateString(); 
         this.Text = this.Text +"  CPU Logical Cores : "+      
Environment.ProcessorCount.ToString(); 
         tabControlRightView.SelectedTab = tabPageTasks;  
         //Δείχνει πάντα το πρώτο tab κατά την έναρξη της εφαρμογής. 
         FillDataGrid(); 
         //Εδω γεμίζουμε το DataGrid με ότι έχει η Βάση εκείνη την στιγμή. 
} 

 
Στην CrawlerForm_Load τρέχει αµέσως η InitValues µε πέρασµα παραµέτρου το 
βάθος του crawler (DepthC). Κατόπιν πληροφορούµε τον χρήστη στον τίτλο της 
φόρµας µε τον αριθµό των πυρήνων που διαθέτει το σύστηµα στο οποίο εκτελείτε και 
τέλος τρέχει η µέθοδο FillDataGrid(). Παρακάτω παραθέτουµε των κώδικα για τις 
δύο   µεθόδους InitValues & FillDataGrid : 
 
//Αρχικοποίηση όλων των properties. Εκτός απο τα tasks. 
void InitValues(int crawler_depth) 
{ 
        WebDepth = crawler_depth; 
        RequestTimeout = 20; 
 SleepFetchTime = 2; 
 SleepConnectTime = 1; 
        KeepSameServer =  false; 
        KeepAlive =  true; 
        LastRequestCount = 20; 
} 

 
Παρατηρούµε πως σχεδόν όλες οι ιδιότητες της κλάσης CrawlerForm παίρνουν 
αρχικές τιµές στην µέθοδο InitValues επίσης όλες οι ιδιότητες λαµβάνουν τιµές. Η 
FillDataGrid σκοπό έχει να γεµίσει το DataGrid το οποίο είναι στο 3ο tab µε τα 
δεδοµένα που πιθανόν έχει η βάση εκείνη την στιγµή. Σηµειώνετε πως FillDataGrid 
καλείτε κάθε φορά που ο χρήστης πηγαίνει στο tab Data στο event onChange γίνεται 
η κλήση της µεθόδου. Στην ουσία είναι σαν να βγάζουµε µια φωτογραφία της βάσης 
µε τι έχει έως εκείνη την στιγµή από θέµα συλλογής ιστοσελίδων από τον crawler που 
πιθανόν έτρεχε ή τρέχει ακόµη. Επίσης η όλη διαδικασία όπως θα δούµε και στον 
κώδικα της µεθόδου είναι µέσα try catch µε σκοπό να λαµβάνουµε ελεγχόµενο 
exception µήνυµα σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης ή οτιδήποτε άλλο µε τον server. 
Ο κώδικας  της FillDataGrid είναι ο πιο κάτω : 
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//Γέμισμα του Grid 
private void FillDataGrid() 
{ 
     try 
     { 
         //Έλεγχος αν το Connection είναι κλειστό τότε το ανοίγει 
         if (conn.State == ConnectionState.Closed) 
            conn.Open(); 
         //Δημιουργία DataSet & sqlDataAdapter  
         DataSet dt = new DataSet(); 
         SqlDataAdapter dbAdapter = new SqlDataAdapter("SELECT ID,URL FROM URLS", conn); 
         //Γέμισμα DataSet με τα αποτελέσματα του Adapter 
         dbAdapter.Fill(dt); 
         //Δένουμε το Grid με το DataSource. 
         dbgrid.DataSource = dt.Tables[0]; 
         dbgrid.Refresh(); 
     } 
     catch 
     { 
         MessageBox.Show("Error: cannot perform this operation:"); 
     } 
     finally 
     { 
         dbgrid.Invalidate(); 
     } 
} 

 
     Στην FillDataGrid αρχικά γίνεται έλεγχος αν το Connection (Σηµειώνετε πως το 
connection µας είναι ένα αυτό που επέστρεψε η LoginForm  το conn είναι ένα  public 
αντικείµενο της φόρµας)  είναι ανοιχτό ή όχι αν είναι κλειστό απλά το ανοίγει. Στη 
συνέχεια δηµιουργείτε ένα αντικείµενο DataSet και ένας SqlDataAdapter όπου 
εκτελείτε το ερώτηµα στην βάση. Εφόσον το ερώτηµα επιστρέψει αποτελέσµατα 
γεµίζει το DataSet και κατόπιν «δένουµε» to DataGrid µε το DataSet. 
    Η επόµενη κλάση είναι η MyUri η οποία όπως αναφέραµε κληρονοµεί όλα τα 
χαρακτηριστικά της κλάσης Uri του .Net Framework. Σχηµατικά η κλάση είναι η πιο 
κάτω :  
 

  
                                         Εικόνα 4.5 : Κλάση MyUri 
 
Όπως βλέπουµε από  την Εικόνα 4.5 η κλάση MyUri έχει µια ιδιότητα το βάθος του 
Crawler την Depth και έναν κατασκευαστή (constructor) την MyUri η οποία 
κληρονοµεί την Uri µέθοδο, την Block και την µεταβλητή uriString. Η παραπάνω 
κλάση σκοπό έχει να δέχεται έναν string και να το µετατρέπει σε uri και επίσης 
δέχεται το βάθος του crawler µε σκοπό ανά url πόσο βάθος να εφαρµόσει η εφαρµογή 
µας. Ο κώδικας της κλάσης είναι ο παρακάτω : 
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/* 
 * MyUri class κληρονομεί την System.Uri 
 * Έχει εναν Κατασκευαστή δέχεται ένα string  
 * Και το μετατρέπει σε Uri .Επίσης έχει  
 * ως ιδιότητα το βάθος του crawler για 
 * το συγκεκριμένο URI. 
 */ 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Crawler 
{ 
    public class MyUri : System.Uri  //Κληρονομεί την System.Uri. 
    { 
        public MyUri(string uriString) : base(uriString) 
        { 
        } 
        public int Depth; 
    } 
} 

      
      Όπως παρατηρούµε η κλάση MyUri κληρονοµεί την κλάση System.Uri και έχει 
έναν κατασκευαστή (Constructor) ο οποίος δέχεται ένα όρισµα string το υποψήφιο 
uri,επίσης έχει ως πεδίο το βάθος του crawling για το κάθε uri. Η επόµενες κλάσεις 
είναι η MyWebRequest & MyWebResponse  οι οποίες είναι υπεύθυνες για το άνοιγµα 
ενός socket µετά από  ένα αίτηµα στον server (request) και αφού λάβει απάντηση 
(Response) τότε αρχίζει να κάνει λήψη όλη την σελίδα.  Οι παραπάνω κλάσεις 
υλοποιήθηκαν για να τις χρησιµοποιεί το εκάστοτε task παράλληλα µε άλλα tasks, 
έτσι έστω ότι ένα task στέλνει ένα web request σε έναν server και αναµένει απάντηση 
ταυτόχρονα ένα άλλο task µπορεί να έχει λάβει ήδη  απάντηση από άλλον server µιας 
και το κάθε task κάνει crawling διαφορετικά urls  και να έχει αρχίσει η λήψη της 
σελίδας. Το διάγραµµα της MyWebRequest είναι το πιο κάτω : 
 

 
                                       Εικόνα 4.6 : ∆ιάγραµµα MyWebRequest 
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       Από την πιο πάνω εικόνα 4.6 είναι σηµαντική η µέθοδος GetResponse η οποία 
δηµιουργεί ένα MyWebResponse και επίσης σηµαντική είναι και ο κατασκευαστής 
της κλάσης MyWebRequest στον οποίο παίρνουν τιµές τα πεδία της κλάσης. 
 
public class MyWebRequest   
{ 
        //Πεδία κλάσης 
        public MyWebResponse response; 
        public int Timeout; //Χρόνος για διατήρηση σύνδεσης 
        public WebHeaderCollection Headers; //Για να πάρει στοιχεία του Header 
        public string Header; 
        public Uri RequestUri; //Url που θα κάνει το αίτημα 
        public string Method; 
        public bool KeepAlive; //Ιδιότητα για την διατήρηση της σύνδεσης 
 
        //Κατασκευαστής MyWebRequest 
        public MyWebRequest(Uri uri, bool bKeepAlive) 
        { 
            Headers = new WebHeaderCollection(); 
            RequestUri = uri; 
            Headers["Host"] = uri.Host; 
            //Αίτηση στον Server να μείνει Keep-Alive. 
            //Να έχει το connection Open. 
            KeepAlive = bKeepAlive; 
            if (KeepAlive) 
                Headers["Connection"] = "Keep-Alive"; 
            Method = "GET"; 
        } 
        //Μέθοδος Create δημιουργεί ένα αντικείμενο MyWebRequest 
        public static MyWebRequest Create(Uri uri, MyWebRequest AliveRequest, bool bKeepAlive) 
        { 
            if (bKeepAlive && 
                AliveRequest != null && 
                AliveRequest.response != null && 
                AliveRequest.response.KeepAlive && 
                AliveRequest.response.socket.Connected && 
                AliveRequest.RequestUri.Host == uri.Host) 
            { 
                AliveRequest.RequestUri = uri; 
                return AliveRequest; 
            } 
            //Επιστρέφει ένα αντικείμενο MyWebRequest  
            //Εφόσον πληρούντε τα πιο πάνω. 
            return new MyWebRequest(uri, bKeepAlive); 
        } 

public MyWebResponse GetResponse() 
{ 

         /* 
          * Ελέγχουμε αν το Response είναι null  
          * αν ναι τότε το δημιουργεί εκ νέου ή 
         * Ελένγχει αν το socket είναι τυγχόν null  
          * αν ναί τοτε κάνει connect ή 
          * Ελένγχει αν το socket δεν έχει συνδεθεί ακόμη 
          * τότε δίνει timeout. 
          */ 
         if (response == null) 
               response = new MyWebResponse(); 
                if (response.socket == null) 
                   response.Connect(this); 
                if (response.socket.Connected == false) 
                   response.SetTimeout(Timeout); 
                response.SendRequest(this); 
                response.ReceiveHeader(); 
                Return response; 

} 
}  
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       Είναι σηµαντικό από τον πιο πάνω κώδικα να εξηγήσουµε πρώτα την έννοια του 
keep-alive. Keep-Alive είναι ένα αίτηµα / request από τον client στον server να µείνει 
συνδεδεµένος µετά το τέλος του Response / απάντηση του server για πιθανά 
µελλοντικά requests στον server. Το Request / Αίτηµα που στέλνει  ο Client  είναι το 
πιο κάτω : 
 
            GET /CNN/Programs/nancy.grace/ HTTP/1.0 
            Host: www.cnn.com 
            Connection: Keep-Alive 
 

       Στο οποίο παρατηρούµε ότι έχει Connection : Keep-Alive το οποίο λέει στον 
Server να κρατήσει το Connection ανοιχτό, όµως ο Server µπορεί να το κρατήσει 
ανοιχτό αλλά µπορεί και να το κλείσει, το οποίο όπως και να έχει θα απαντήσει στο 
Socket του Client. Έτσι ο Server µπορεί να συνεχίσει να λέει στον Client ότι θα 
παραµείνει ανοιχτό το connection στέλνοντας το παρακάτω header σε κάθε απάντηση 
/ Response : 
 
     HTTP/1.0 200 OK 
     Date: Sun, 19 Mar 2006 19:38:15 GMT 
     Content-Length: 29025 
     Content-Type: text/html 
     Expires: Sun, 19 Mar 2006 19:39:15 GMT 
     Cache-Control: max-age=60, private 
     Connection: keep-alive 
      Proxy-Connection: keep-alive 
     Server: Apache 
     Vary: Accept-Encoding,User-Agent 
     Last-Modified: Sun, 19 Mar 2006 19:38:15 GMT 
     Via: 1.1 webcache (NetCache NetApp/6.0.1P3) 

 
Όπως επίσης µπορεί να πει στον Client ότι το Connection έχει κλείσει και δεν θα το 
κάνει δεχτό το αίτηµα / Response : 
 
      HTTP/1.0 200 OK 
  Date: Sun, 19 Mar 2006 19:38:15 GMT 
  Content-Length: 29025 
  Content-Type: text/html 
  Expires: Sun, 19 Mar 2006 19:39:15 GMT 
  Cache-Control: max-age=60, private 
  Connection: Close 
  Server: Apache 
  Vary: Accept-Encoding,User-Agent 
  Last-Modified: Sun, 19 Mar 2006 19:38:15 GMT 
  Via: 1.1 webcache (NetCache NetApp/6.0.1P3) 

 
          Γενικότερα  σε µια TCP σύνδεση η επιλογή Keep-Alive είναι για το αν η 
σύνδεση θα παραµείνει ανοιχτή για µελλοντική χρήση. Επίσης υπάρχει και ένας 
µετρητής χρόνου που ελέγχει για το πόσο θα παραµείνει η σύνδεση ανοιχτή. Το 
πλεονέκτηµα της ιδιότητας Keep-Alive είναι ότι o client δεν χρειάζεται να ξανά 
ξεκινήσει νέα TCP σύνδεση µε τον ίδιο server εφόσον επρόκειτο να  τον επισκεφτεί 
ξανά. Μειονέκτηµα της πιο πάνω ιδιότητας είναι ότι προσθέτει επιπλέον φόρτο στο 
δίκτυο µε αποτέλεσµα να έχει αρνητική επίδραση στον router και στο firewall. Για 
παράδειγµα το firewall µπορεί να µην το επιτρέπει να διατηρήσει  την σύνδεση 
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ανοιχτή. Το request στον server επιτυγχάνεται µε την µέθοδο GET η οποία είναι 
βασική µέθοδο στο πρωτόκολλο HTTP 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol] σαν response επιστρέφει 
όλο το url. 
        Ο κώδικας της κλάσης MyWebRequest αποτελείτε  από τα πεδία της κλάσης 
από τον κατασκευαστή MyWebRequest και από τις µεθόδους GetResponse(), 
Create().  Ο κατασκευαστής της κλάσης MyWebRequest παίρνει ως όρισµα ένα URI 
και µια µεταβλητή τύπου Boolean για το αν θα κάνει request µε Keep Alive στον 
server. 
 
//Κατασκευαστής MyWebRequest 
public MyWebRequest(Uri uri, bool bKeepAlive) 
{ 
       Headers = new WebHeaderCollection(); 
       RequestUri = uri; 
       Headers["Host"] = uri.Host; 
       //Αίτηση στον Server να μείνει Keep-Alive. 
       //Να έχει το connection Open. 
       KeepAlive = bKeepAlive; 
       if (KeepAlive) 
           Headers["Connection"] = "Keep-Alive"; 
       Method = "GET"; 
 } 

          
       Το πεδίο της κλάσης Headers είναι ένα αντικείµενο WebHeaderCollection το 
οποίο παίρνει το Header του Uri. Επίσης το πεδίο της κλάσης RequestUri παίρνει την 
τιµή του ορίσµατος URI όπως και το KeepAlive. Αν το KeepAlive είναι αληθής τότε 
στο header προστίθεται η λέξη “Keep-Alive” για το λόγω που αναφέραµε πιο πάνω. 
Τέλος το πεδίο Method παίρνει την τιµή GET το οποίο όπως αναφέραµε είναι η 
µέθοδος του πρωτοκόλλου HTTP για να κάνει ένα request ο client. Η µέθοδος Create 
αναλαµβάνει να δηµιουργήσει ένα αντικείµενο MyWebRequest υπό κάποιες 
προϋποθέσεις  οι οποίες φαίνονται στον παραπάνω κώδικα.  Οι προϋποθέσεις είναι οι 
πιο κάτω : 

• Να είναι Keep-Alive  
• Να µην είναι Null το αντικείµενο 
• Να είναι το socket Connected 
• Να είναι το request uri ίδιο µε το host uri (HOST είναι το domain name του 

server και είναι πεδίο στο HTTP header)  
Η µέθοδος GetResponse εφόσον ολοκληρώσει µε επιτυχία τους ελέγχους τότε 
επιστρέφει ένα αντικείµενο τύπου MyWebResponse. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιεί 
είναι οι πιο κάτω : 

• Αν το αντικείµενο response είναι null τότε το δηµιουργεί 
• Αν το Socket είναι null τότε το κάνει ξανά connect  

Αν ο χρόνος διατήρησης της σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί τότε ξανά θέτει νέο χρόνο.           
Τέλος εκτελεί την µέθοδο ReceiveHeader η οποία είναι στην κλάση MyWebResponse 
και θα αναλυθεί παρακάτω.  
        
       Η κλάση MyWebResponse επιστρέφει το url από τον server και το διάγραµµα 
της κλάσης είναι το παρακάτω : 
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                              Εικόνα 4.7 : ∆ιάγραµµα κλάσης MyWebResponse 
    
    Η κλάση MyWebResponse έχει τις µεθόδους που στέλνει ένα  request ο client και 
λαµβάνει ένα response. Όπως παρατηρούµε από την εικόνα 4.7 η πιο βασικές µέθοδοι 
είναι η ReceiveHeader η οποία λαµβάνει ένα http header και το επεξεργάζεται η 
MyWebResponse ο κατασκευαστής της κλάσης και η SendRequest η οποία στέλνει 
ένα request και λαµβάνει αντίστοιχα response από  τον server. Επίσης η κλάση 
MyWebResponse έχει µια σειρά από ιδιότητες οι οποίες είναι  έχουν να κάνουν µε το 
http header όπως τα Headers, Header και µε το περιεχόµενο όπως µε το ContentType 
και ContentLength  η KeepAlive έχει την ίδια λειτουργία που αναφέρθηκε πιο πάνω. 
Τέλος η µέθοδος Connect αναλαµβάνει να ανοίξει µια σύνδεση µε ένα socket. 
Ακολουθεί ο κώδικας υλοποίησης της κλάσης MyWebResponse και η ανάλυση του : 
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public class MyWebResponse 
{ 
        //Πεδία κλάσης 
        public Uri ResponseUri; 
        public string ContentType; 
        public int ContentLength; 
        public WebHeaderCollection Headers; 
        public string Header; 
        public Socket socket; 
        public bool KeepAlive; 
        //Κατασκευαστής κλάσης 
        public MyWebResponse() 
 { 
 
 } 
        //Μέθοδος Connect ιδρύει ένα socket tcp 
        //Και Ανοίγει το Socket 
 public void Connect(MyWebRequest request) 
 { 
     ResponseUri = request.RequestUri; 
            //Δημιουργεί ένα Socket το οποίο 
            //Καθορίζουμε τον τύπο : Stream 
            //Το Πρωτοκολλο : TCP 
     socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 
ProtocolType.Tcp); 
            //Καθορίζουμε την IP/Domain name και το port number 
     IPEndPoint remoteEP = new 
IPEndPoint(Dns.GetHostEntry(ResponseUri.Host).AddressList[0], ResponseUri.Port); 
            //Εγκαθδρύει μια απομακρυσμένη σύνδεση στον host 
     socket.Connect(remoteEP);    
 } 
        //Μέθοδος ReceiveHeader επιστρέφει το Header που 
        //Στέλνει ο Server στον Client. 
 public void ReceiveHeader() 
 { 
     Header = ""; 
     Headers = new WebHeaderCollection(); 
            byte[] bytes = new byte[10]; 
            //Γέμισμα Header  
     while(socket.Receive(bytes, 0, 1, SocketFlags.None) > 0) 
     { 
  Header += Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, 1); 
  if(bytes[0] == '\n' && Header.EndsWith("\r\n\r\n")) 
  break; 
     } 
     MatchCollection matches = new Regex("[^\r\n]+").Matches(Header.TrimEnd('\r', 
'\n')); 
    for(int n = 1; n < matches.Count; n++) 
    { 
  string[] strItem = matches[n].Value.Split(new char[] { ':' }, 2); 
  if(strItem.Length > 0) 
            Headers[strItem[0].Trim()] = strItem[1].Trim(); 
    } 
 // Έλεγχος για πιθανό Redirect της σελίδας. 
 if( matches.Count > 0 && (matches[0].Value.IndexOf(" 302 ") != -1 ||  
             matches[0].Value.IndexOf(" 301 ") != -1)) 
 // check if the new location is sent in the "location" header 
   if(Headers["Location"] != null) 
   { 
      try{ResponseUri = new Uri(Headers["Location"]);} 
      catch {ResponseUri = new Uri(ResponseUri, Headers["Location"]);} 
   } 
   ContentType = Headers["Content-Type"]; 
   if(Headers["Content-Length"] != null) 
      ContentLength = int.Parse(Headers["Content-Length"]); 
          //Ανάθεση του Keep-Alive. 
   KeepAlive = (Headers["Connection"] != null && Headers["Connection"].ToLower() == 
"keep-alive") ||(Headers["Proxy-Connection"] != null && Headers["Proxy-Connection"].ToLower() 
== "keep-alive");  
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 } 
       //Μέθοδος Close  
       //Κλείνει το Socket 
 public void Close() 
 { 
           socket.Close(); 
 } 
}  
 
    Όπως παρατηρούµε από τον κώδικα της κλάσης MyWebResponse αρχικά η κλάση 
ορίζει τα πεδία της κατόπιν ο κατασκευαστής της κλάσης και στη συνέχεια ακολουθεί 
οι υλοποίηση των µεθόδων. Θα αναλύσουµε µια προς µια την λειτουργία των 
µεθόδων µιας και τα πεδία και ο κατασκευαστής δεν έχουν κάποια τεχνική 
ιδιαιτερότητα. Η µέθοδος connect η οποία έχει ένα όρισµα request,δίνει τιµή στα 
πεδία ResponseUri και Socket. Στο µεν ResponseUri ορίζει το request uri και στο 
socket δηµιουργεί ένα socket καθορίζοντας το πρωτόκολλο πχ TCP τον τύπο πχ 
Stream καθώς και το δίκτυο  : 
 
socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
//Καθορίζουμε την IP/Domain name και το port number 
IPEndPoint remoteEP = new IPEndPoint(Dns.GetHostEntry(ResponseUri.Host).AddressList[0], 
ResponseUri.Port); 
//Εγκαθδρύει μια απομακρυσμένη σύνδεση στον host 
socket.Connect(remoteEP); 

       
      Με το αντικείµενο remoteEP λαµβάνουµε τον αριθµό θύρας (port number) καθώς 
και την ip ή το  domain name του δικτύου.  Τέλος µένει το socket να κάνει σύνδεση 
µε τα στοιχεία που έχουµε από το remoteEP. Η µέθοδος close απλά κλείνει το socket 
την σύνδεση που έχει. Η πιο βασική µέθοδος της κλάσης είναι η SendRequest η οποία 
είναι αυτή που στέλνει ένα request στον server  µε την µέθοδο  GET  του 
πρωτοκόλλου HTTP όπως βλέπουµε µε την πιο κάτω εντολή : 
 
//Αναθέτει  ένα Header Request με τη μέθοδο GET  
request.Header = request.Method+" "+ResponseUri.PathAndQuery+" HTTP/1.1\r\n"+request.Headers; 

 
Και αµέσως µετά το socket στέλνει το αίτηµα στον server µέσω της επόµενης εντολής 
: 
//Στέλνει ένα Header Request   
socket.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(request.Header)); 

 
Ακολουθεί η µέθοδος SetTimeout η οποία καθορίζει την συµπεριφορά του socket 
όταν λέµε συµπεριφορά θεωρούµε µια σειρά από πράγµατα όπως πχ το socket  θα 
είναι σύγχρονο ή ότι θα κάνει broadcast ή multicast για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την συµπεριφορά του socket µπορεί να δει την τεκµηρίωση της  Microsoft 
στο MSDN : [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1011kecd.aspx]  
       Έτσι µε την εντολή SendTimeOut και 1000*Timeout ορίζουµε πως για το πιο 
πάνω γινόµενο χρόνου σε millisecond δεν θα κάνει αποστολή και αντίστοιχα λήψη 
στην αµέσως επόµενη εντολή. Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και Linger στο 
socket.  Linger είναι να κάνουµε το  socket να παραµένει σε σύνδεση µε τα το 
κλείσιµο για ένα διάστηµα χρόνου πχ 3 sec αν δεν έχει ολοκληρωθεί  η λήψη που 
πιθανόν πραγµατοποιεί. Στην  δική µας υλοποίηση επειδή δεν µας ενδιαφέρει η 
ακεραιότητα της πληροφορίας δεν έχει αξία κάτι τέτοιο και θα πρόσθετε επιπλέον 
φόρτο στο δίκτυο. Τέλος στην κλάση MyWebResponse υπάρχει η υλοποίηση της 
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µεθόδου ReceiveHeader η οποία λαµβάνει ένα header από τον server και ελέγχει µια 
σειρά από τιµές που επιστρέφει ο server όπως πχ το Keep Alive, αν η σελίδα πιθανόν 
κάνει redirect. Αρχικά η µέθοδος ReceiveHeader ξεκινά µε τον ορισµό ενός 
WebHeaderCollection το οποίο θα λάβει πληροφορίες από το http header που θα 
στείλει ο server. Για να λάβει όλο το header ένα αντικείµενο τύπου 
WebHeaderCollection αρχικά το πεδίο Header (τύπου string) το δίνουµε το κενό 
string και στην συνέχεια το σε µια while loop το socket κάνει λήψη των δεδοµένων 
και γεµίζει το string ή την µεταβλητή Header. Ο κώδικας είναι ο πιο κάτω : 
 
Headers = new WebHeaderCollection(); 
byte[] bytes = new byte[10]; 
while(socket.Receive(bytes, 0, 1, SocketFlags.None) > 0) 
{ 
  Header += Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, 1); 
  if(bytes[0] == '\n' && Header.EndsWith("\r\n\r\n")) 
  break; 
} 

   
 Αµέσως µόλις γεµίσει το header µε ότι έχει στείλει το socket ακολουθεί ο κώδικας : 
 
MatchCollection matches = new Regex("[^\r\n]+").Matches(Header.TrimEnd('\r', '\n')); 
for(int n = 1; n < matches.Count; n++) 
{ 
   string[] strItem = matches[n].Value.Split(new char[] { ':' }, 2); 
   if(strItem.Length > 0) 
 Headers[strItem[0].Trim()] = strItem[1].Trim(); 
} 

 
      
     Αρχικοποιούµε ένα αντικείµενο MathCollection το matches το οποίο εξαιρεί όσα 
έχουν το µοτίβο «\r\n» και ξεκινά η ανάθεση τιµών στο Headers το οποίο όπως και 
αναφέραµε είναι ένα αντικείµενο WebHeaderCollection. Αµέσως µετά ακολουθεί ο 
κώδικας : 
 
// Έλεγχος για πιθανό Redirect της σελίδας. 
if( matches.Count > 0 && ( 
matches[0].Value.IndexOf(" 302 ") != -1 ||  
matches[0].Value.IndexOf(" 301 ") != -1)) 
// check if the new location is sent in the "location" header 
if(Headers["Location"] != null) 
{ 
 try{ResponseUri = new Uri(Headers["Location"]);   
          } 
 catch { 
          ResponseUri = new Uri(ResponseUri, Headers["Location"]);   

} 
} 

 
      
     Στο πιο πάνω τµήµα κώδικα παρατηρούµε έναν έλεγχο για πιθανή 
ανακατεύθυνσης της ιστοσελίδας. Για να γίνει ο πιο πάνω έλεγχος θα πρέπει να 
µελετήσουµε το η HTTP πρωτόκολλο. Έτσι σύµφωνα µε το HTTP πρωτόκολλο 
[RFC2616] αν το header στο status του επιστρέφει 302 τότε σηµαίνει ότι έχει γίνει 
redirection της ιστοσελίδας.  
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Για παράδειγµα : 
 
Client Request  
GET /index.html HTTP/1.1 
Host: www.example.com 

 
Server Response 
HTTP/1.1 302 Found 
Location: http://www.iana.org/domains/example/ 
 
 

   Όπως παρατηρούµε αρχικά ο client στέλνει ένα  request µε την µέθοδο GET στον 
host που ακούει στο www.example.com  και ο server στέλνει ένα response µε  status 
code 302 και Location : www.iana.org/domains/example. Άρα για την εφαρµογή µας 
αν εντοπίσουµε 302 κωδικό τότε διαβάζουµε το Location πεδίο που είναι η 
πραγµατική σελίδα. Οµοίως ο κωδικός αν είναι 301 σηµαίνει σύµφωνα µε το RFC 
2616 ότι η σελίδα έχει µεταφερθεί µόνιµα και το response που στέλνει ο server θα 
είναι όµοιο µε το πιο κάτω : 
 
HTTP/1.1 301 Moved Permanently 
Location: http://www.example.org/index.asp 

 
Έτσι σε κάθε περίπτωση η τιµή που αναθέτουµε στο ResponseURI είναι το 
περιεχόµενο που έχει το Location του HTTP. Τέλος ακολουθεί η ανάθεση τιµών στο 
keep-alive και στο ContentType το οποίο λαµβάνει πληροφορίες για MIME : 
 
//MIME TYPES  
ContentType = Headers["Content-Type"]; 
if(Headers["Content-Length"] != null) 
 ContentLength = int.Parse(Headers["Content-Length"]);//Το μήκος σε 8 bit 
//Ανάθεση του Keep-Alive. 
KeepAlive = (Headers["Connection"] != null && Headers["Connection"].ToLower() == "keep-alive") 
||(Headers["Proxy-Connection"] != null && Headers["Proxy-Connection"].ToLower() == "keep-alive"); 

 
 

4.4 Άνοιγµα Εφαρµογής και Σύνδεση µε την Βάση ∆εδοµένων   
        
      Αρχικά η εφαρµογή µας δηµιουργεί έναν αριθµό από Tasks και αφού επιλέξει το 
url στόχο τότε πατώντας το button Crawl ο Crawler ξεκινά και το κάθε Task 
αναλαµβάνει µε τη βοήθεια των sockets να κάνει λήψη του url και να το αποθηκεύσει 
στην βάση δεδοµένων. Εξαρχής υπάρχει ένα παράλληλο λεξικό (Concurrent 
Collection) το οποίο και ενηµερώνεται διαρκώς µε τα urls που έχει ήδη επισκεφτεί ο 
crawler ανεξαρτήτου Tasks (Το κάθε Task ενηµερώνει το λεξικό για το url που έχει 
επισκεφτεί ) έτσι αν κάποιο τρέχον task πέσει σε ένα url το οποίο υπάρχει ήδη στο 
λεξικό τότε απορρίπτεται και προχωρά σε επόµενο. Έτσι διασφαλίζουµε ότι η βάση 
µας δεν γεµίζει µε περιττά urls και επίσης κερδίζουµε και σε απόδοση.   Το UI της 
εφαρµογής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα 4.8 στο οποίο παρατηρούµε το 
πρόγραµµα να τρέχει.  
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                                          Σχήµα  4.8 : UI Parallel Web Crawler 
 
Όπως παρατηρούµε από το Σχήµα 4.8 η φόρµα έχει 4 tabs στο πρώτο µε τον τίτλο 
Tasks ο χρήστης βλέπει τα tasks που τρέχουν και κάνουν λήψη των urls. Στο τρίτο tab 
Requests ο χρήστης βλέπει όλα τα Requests των servers που έχει επισκεφτεί ο 
εκάστοτε crawler (task) στο τρίτο tab µε τίτλο Errors ο χρήστης ενηµερώνεται για 
όλα τα σφάλµατα πχ σφάλµα σύνδεσης µε τον συγκεκριµένο web server ή σφάλµα 
δικτύου κ.α.  τέλος στο τέταρτο tab µε τίτλο Data ο χρήστης βλέπει όλα τα δεδοµένα 
που έχουν εισαχθεί στην βάση σε ένα Data Grid. Όπως γίνεται αντιληπτό από το 
σχήµα 4.8 ο χρήστης αρχικά εισάγει το url και πατά το button Crawl για να ξεκινήσει 
η εφαρµογή. Με το διπλανό Button Reset DB ο χρήστης απλά διαγράφει τα δεδοµένα 
από την βάση αν το επιθυµεί. Επίσης µε το button Cancel Tasks ο χρήστης µπορεί να 
κάνει ακύρωση των tasks. Ακόµη κάτω στην φόρµα αν ο χρήστης κάνει click τότε 
εµφανίζεται το task manager των windows για να µπορεί ο χρήστης να βλέπει το cpu 
usage. Τέλος στην επικεφαλίδα του προγράµµατος καθώς και  στο status bar (τέρµα 
κάτω) ο χρήστης βλέπει µια σειρά από πληροφορίες για το σύστηµα στο οποίο τρέχει 
πχ έχει 4 πυρήνες, Lan connectivity, IP address κτλ.  
          Το πρόγραµµα ξεκινά εκτελώντας την main() όπως στη γλώσσα C / C++ & 
Java  καθώς και σε άλλες γλώσσες έτσι και η C# ξεκινά εκτελώντας την main() 
µέθοδο. Ο κώδικας της main είναι ο πιο κάτω : 
 
static void Main()  
{ 
/*Πρώτα τρέχει η Splash Φόρμα και κατόπιν η Login form.Η Splash Form κλείνει μόνη της μετά απο 1 
second Η Login Form μόλις κλείσει περνά παράμετρο το Connection String το βάθος του Crwler (Depth) 
και τον αριθμό των tasks στην Crawler Form που είναι και η MainForm της εφαρμογής μας Έτσι η 
εφαρμογή έχει ένα κεντρικό connection με τον Server στον οποιό θα αποθηκεύει τα URLs.*/ 
       ufSplashForm Splash = new ufSplashForm(); 
       Splash.ShowDialog(); //wait 1 seconds and close  
       ufLoginForm LoginForm = new ufLoginForm(); 
       if (LoginForm.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
       { 
          //Πέρασμα Connection String στην κεντρική φόρμα & παραμέτρων 
          string connectionStr = LoginForm.ConnStr; 
          DepthC = LoginForm.Depth; 
          int TaskNum = LoginForm.TasksNumber; 
          Application.Run(new CrawlerForm(connectionStr, DepthC, TaskNum)); 
        } 
        else 
          Application.Exit();  
         // Η εφαρμογή τερματίζει αν ο χρήστης πατήσει Exit ή κλείσει τη φόρμα. 
} 
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       Όπως παρατηρούµε στην main() αρχικά εκτελείται µια φόρµα µε το λογότυπο 
του πανεπιστηµίου που παραµένει ανοιχτή για 1second και µετά κλείνει αυτή είναι 
ufsplashForm().Κατόπιν εκτελείτε η ufLoginForm η οποία περνά παραµέτρους στην 
επόµενη φόρµα CrawlerForm οι παράµετροι είναι το connection string,το βάθος του 
crawler και ο αριθµός των tasks. Επίσης ο χρήστης τερµατίζει την εφαρµογή αν στην 
Login Form πατήσει ακύρωση.  Εφόσον η LoginForm εκτελεστεί οι παράµετροι 
DepthC,TaskNum και connectionStr περνάνε τις τιµές τους στην φόρµα 
CrawlerForm(). 
      Η  LoginForm όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι η φόρµα µε την οποία ξεκινά το 
πρόγραµµα στην οποία ο χρήστης βάζει τα στοιχεία για να συνδεθεί στον SQL Server 
και εν συνεχεία στην βάση δεδοµένων. Η φόρµα είναι µε δύο tabs και είναι όπως 
στην παρακάτω εικόνα : 
 

                            
                                                   Σχήµα  4.9 :Login Form tab1  
 
Στο σχήµα 4.9 βλέπουµε ότι το πρόγραµµα φέρνει σε ένα drop down list control 
όλους τους Servers και όλα τα Instances που υπάρχουν στο δίκτυο ή που είναι 
εγκατεστηµένοι στο σύστηµα. Το πιο πάνω το πετυχαίνουµε κάνοντας χρήση της 
δυνατότητας πους µας προσφέρει ο SqlDataSourceEnumerator σύµφωνα µε την 
τεκµηρίωση της Microsoft η συγκεκριµένη κλάση έχει την δυνατότητα να κάνει 
enumeration όλα τα διαθέσιµα instances που υπάρχουν σε ένα τοπικό δίκτυο. Και 
κατ’ επέκταση µπορεί η βάση δεδοµένων να είναι σε άλλο τερµατικό σαν Server και 
το πρόγραµµα µας ως (client) να συνδέετε στον server και να προσθέτει µε δεδοµένα 
την βάση. Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι η αρχιτεκτονική είναι Client Server 
και σαν αποτέλεσµα η εφαρµογή έχει την δυνατότητα πολλοί clients να συνδέονται 
ταυτόχρονα στον Server (MS SQL Server) και να γεµίζουν την βάση µε δεδοµένα. 
Φυσικά θα πρέπει οι clients ο καθένας να ανήκει και να τρέχει σε διαφορετικό 
σύστηµα. Όπως προαναφέραµε ο χρήστης κατασκευάζει µόνος του ένα connection 
string το οποίο περνά ως παράµετρος στην κύρια φόρµα. Εκτός όµως από το 
µοναδικό connection string ο χρήστης στο 2ο tab µε την επωνυµία «Settings» µπορεί 
να βάλει το βάθος του crawling καθώς και τον αριθµό των tasks που θα 
δηµιουργήσει. Έτσι το βάθος αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο αριθµό από (hops) ή 
clicks που µπορεί να κάνει ένας χρήστης σε ένα site από τη αρχική (root page)  
σελίδα στο να πάει σε µια συγκεκριµένη σελίδα του ίδιου site. H αρχική σελίδα είναι 
το αρχικό Url για παράδειγµα http://www.uom.gr εδώ το βάθος του crawler είναι 
µηδέν µια και απαιτούνται µηδέν clicks για να ανακτήσει την σελίδα. Αντίθετα αν 
κάποιος επισκέπτης στο web site του πανεπιστηµίου κάνει κλικ στο πεδίο τµήµατα 
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τότε η σελίδα που θα φορτώσει έχει βάθος 1 κ.ο.κ. Στο σχήµα 4.10 βλέπουµε µια 
σχηµατική αναπαράσταση του βάθους µιας ιστοσελίδας. Έτσι µηδέν έχει η αρχική 
σελίδα 1 έχουν 2 links και µε 2 άλλες αναφορές των πρώτων links.  
 

                                      
 
                                                Σχήµα 4.10  : Βάθος Crawler 
 
Ο κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω είναι ο παρακάτω ο οποίος όπως παρατηρούµε 
είναι στην ufloginform() ο οποίος είναι ο κατασκευαστής (constructor) της κλάσης 
ufloginform που κληρονοµεί όλα τα χαρακτηριστικά µιας φόρµας 
 
public ufLoginForm() 
{ 
    InitializeComponent(); 
    try 
    { 
        //Retrieve the enumerator instance and the data 
        /* Κατά το άνοιγμα της φόρμας ψάχνουμε στο δίκτυο 
         * για όλους τους SQL Servers ή ολα τα instance που 
         * πιθανόν υπάρχουν ώστε να κάνει login στον Server που επιθυμεί. 
         */ 
        SqlDataSourceEnumerator instance = SqlDataSourceEnumerator.Instance; 
        DataTable dt = instance.GetDataSources(); 
        //Γεμίζουμε ένα datatable και πιο κάτω τα προσθέτουμε στο Drop Down list 
        for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) 
        { 
            cmbServers.Items.Add(dt.Rows[i]["ServerName"] + "\\" + dt.Rows[i]["InstanceName"]); 
        } 
        cmbServers.SelectedIndex = 0; 
        //Αρχικές τιμές στα πιο πάνω properties 
        Depth = 2; 
        TasksNumber = 100; 
        txtDepth.Text = Depth.ToString(); 
        txtTasks.Text = TasksNumber.ToString(); 
    } 
    catch(SqlException e) 
    { 
         MessageBox.Show(e.Message); 
    } 
  } 

       
     Οι τιµές που δίνει ο χρήστης για το βάθος του crawler καθώς και ο αριθµός των 
tasks περνάνε ως παράµετροι στην κύρια φόρµα αµέσως µετά το κλείσιµο της Login 
Form. Στο παραπάνω τµήµα κώδικα εφόσον το αντικείµενο instance φέρει όλα τα 
instances του δικτύου τα γεµίζει σε ένα drop down list. Στο τέλος δίνει αρχικές τιµές 
στα tasks (TaskNumber)  και στο βάθος (Depth)  του crawler. Η όλη διαδικασία είναι 
µέσα σε try catch ώστε να βγάλει exception  σε περίπτωση λάθους. Τα παραπάνω 
πεδία ορίζονται στην κλάση και η διαδικασία είναι η πιο κάτω : 
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//Χτίζουμε ένα μοναδικό  ConnectionString για όλη την εφαρμογή. 
//Δημιουργούμε τα properties για το Connection String , 
//Crawling Depth & Task Number  
private string connectionString; 
public string ConnStr 
{ 
    get { return connectionString;} 
    set { connectionString = value; } 
} 
 
private int nDepth; 
public int Depth 
{ 
    get { return nDepth; } 
    set { nDepth = value;} 
} 
 
private int nTasksNumber; 
public int TasksNumber 
{ 
    get { return nTasksNumber;  } 
    set { nTasksNumber = value; } 
} 

 
      Στο σχήµα 4.11 βλέπουµε το tab settings όπου εκεί ο χρήστης µπορεί να δώσει 
τιµές στα πιο πάνω properties (Depth, TasksNumber) που αναφέραµε πιο πάνω. Το 
πρόγραµµα αρχικά ξεκινώντας δίνει τιµές (Default Values) ωστόσο ο χρήστης µπορεί 
να βάλει τις δικές του. 
 

                            
                                                    Σχήµα 4.11 :Login Form tab2 
 
        Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον Server κατόπιν το user name και τέλος τον 
κωδικό  ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πατήσει το button που βρίσκετε δίπλα από 
τον κωδικό ώστε να φέρει όλες τις βάσεις που υπάρχουν στον Server που συνδέθηκε. 
Έτσι ο χρήστης µπορεί να επιλέξει εύκολα  την βάση που επιθυµεί χωρίς να 
χρειάζεται να θυµάται ακριβώς το όνοµα της βάσης δεδοµένων. Ο κώδικας που 
εκτελείται στο button και συγκεκριµένα στο event click είναι ο παρακάτω : 
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private void btnFetchDB_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
     try 
     { 
         //Χτίζουμε το connection string στην  
         //Μέθοδο ConnectionStringBuilder 
         ConnStr = ConnectionStringBuilder(cmbServers.Text, txtLogin.Text, txtPassword.Text, 
cmbDB.Text); 
         SqlConnection conn = new SqlConnection(); 
         conn.ConnectionString = ConnStr; 
         //Ελέγχουμε Αν το Connection είναι 
         //κλειστό και αν ναι τότε το ανοίγουμε 
         if (conn.State == ConnectionState.Closed) 
             conn.Open(); 
         cmbDB.Enabled = true; 
         /*Εκτελούμε το Query για να πάρουμε μια λίστα 
          *από όλες τις βάσεις που έχει ο Server μας. 
          *Για να πάρουμε όλες τις βάσεις που έχει  
          *ο server εκτελούμε το πιο κάτω query 
          *και συγκεκριμένα απο τον sys.databases στην βάση master.*/ 
         SqlDataAdapter a = new SqlDataAdapter("SELECT name FROM sys.databases", conn); 
         DataTable t = new DataTable(); 
         a.Fill(t);//Γεμίζουμε ένα datatable 
         //Και κατόπιν γεμίζουμε το combobox  
         for (int i = 0; i < t.Rows.Count; i++) 
         { 
             cmbDB.Items.Add(t.Rows[i]["name"]); 
         } 
         cmbDB.SelectedIndex = 0; 
     } 
     catch (SqlException ex) 
     { 
         MessageBox.Show(ex.Message); 
     } 
} 

 
       Το connection string δηµιουργείτε στην µέθοδο ConnectionStringBuilder εκεί 
κάνουµε χρήση της κλάσης SqlConnectionStringBuilder.  
H µέθοδο είναι η παρακάτω  : 
 
private static string ConnectionStringBuilder(string dataSource, string userName, string 
userPassword,string dbName) 
{ 
            // Χτίζουμε ένα κεντρικό Connection String 
            SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder(); 
            //Build Connection String 
            builder.DataSource = dataSource; 
            builder.UserID = userName; 
            builder.Password = userPassword; 
            builder.InitialCatalog = dbName; 
            builder.PersistSecurityInfo = true; 
            builder.ConnectTimeout = 200; 
            return builder.ConnectionString; 
} 

 
         Έτσι η πιο πάνω µέθοδο επιστρέφει το connection string που δηµιούργησε ο 
χρήστης µε ConnectionTimeout 200 seconds , είναι ο χρόνος αναµονής για να 
συνδεθεί ο client στον server. Τέλος όπως δείχνει το σχήµα 4.11 η login form έχει δύο 
button το Exit µε το οποίο ο χρήστης τερµατίζει την εφαρµογή εκτελώντας στο event 
click την εντολή Application.Exit() και το button Connect όπου στο event click 
εκτελείτε ο πιο κάτω κώδικας : 
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private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 /* 
  * Περνάμε τιμή στην παράμετρο με 
  * το connection string που μας  
  * επιστρέφει η μέθοδο ConnectionStringBuilder 
  */ 
  ConnStr = ConnectionStringBuilder(cmbServers.Text, txtLogin.Text, txtPassword.Text, cmbDB.Text); 
  //Δίνουμε τιμή στο propertie Depth 
  Depth = Int32.Parse(txtDepth.Text);  
  //Δίνουμε τιμή στο propertie TasksNumber 
  TasksNumber = Int32.Parse(txtTasks.Text);  
  //Τέλος κλείνουμε την φόρμα (όχι την εφαρμογή) 
  this.Close(); 
} 

 
       Όπως παρατηρούµε στο πιο πάνω τµήµα κώδικα κατά το πάτηµα του button 
Connect απλά πριν κλείσει η φόρµα περνάµε τιµές στις ιδιότητες µε τις τελευταίες 
που έχει βάλει ο χρήστης τόσο στα tasks όσο και στο βάθος καθώς και στο 
connection string που δηµιούργησε.  
       Είναι καλό να αναφέρουµε την Βάση ∆εδοµένων την οποία γεµίζει ο Crawler. Η 
βάση δεδοµένων ονοµάζεται DBCrawler η οποία περιέχει έναν πίνακα τον URLS ο 
οποίος έχει 4 πεδία αυτά είναι : 

• ID το οποίο είναι το κύριο κλειδί και είναι Identity Field 
• URL όπου αποθηκεύονται τα urls τα οποία έχει µαζέψει ο crawler 
• WEB_PAGE το οποίο είναι τύπου Image και αποθηκεύει όλο το html αρχείο. 
• TARGET_URL είναι το πεδίο το οποίο κρατά το αρχικό site / target που 

ξεκίνησε ο crawler. 
Η βάση δεδοµένων έχει επίσης και µια αποθηκευµένη διαδικασία (Stored Procedure) 
η οποία εκτελείτε κάθε φορά από το πρόγραµµα όταν κάνει εισαγωγή µιας νέας 
εγγραφής. Η stored procedure ονοµάζεται  ADD_URLS ο κώδικας είναι :
CREATE PROCEDURE [ADD_URLS] 
( 
    @URL_STRING NVARCHAR(MAX), 
    @WEB_PAGE   IMAGE, 
    @TARGET_URL NVARCHAR(4000) 
) 
AS 
BEGIN 
   INSERT INTO URLS(URL,WEB_PAGE,TARGET_URL) 
   VALUES(@URL_STRING,@WEB_PAGE,@TARGET_URL) 
END 

        Όπως παρατηρούµε η Stored Procedure απλά παίρνει σαν παραµέτρους τα πεδία 
του πίνακα και εκτελεί ένα απλό insert. Επιλέχτηκε να γίνει stored procedure κι όχι 
ένα απλό insert statement για λόγους ταχύτητας µιας και οι stored procedures κάνουν 
χρήση το πιο βέλτιστο execution plan.   
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                                                  Σχήµα 4.12 Πίνακας URLS 
Στο σχήµα 4.12 παρατηρούµε ένα αποτέλεσµα µε εγγραφές στον πίνακα urls όπου 
έχει γίνει crawling στο γνωστό site http://www.in.gr.  
         
 
 

4.5 Εκτέλεση Crawling  
  
   Πιο πάνω εξηγήσαµε τις βασικές κλάσεις Κεφ. 4.3 καθώς και την διαδικασία Login 
στον server Κεφ. 4.4. Έτσι ο χρήστης είναι στο σηµείο όπου βλέπει την κύρια φόρµα 
και µένει να εισάγει την διεύθυνση που θέλει να ξεκινήσει το crawling και να πατήσει 
το button Crawl. 
 

   
   Εικόνα 4.13 : Εκτέλεση Crawling 
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Όπως βλέπουµε κι από την εικόνα 4.13 η φόρµα έχει 3 Button (Crawl,Cancel Tasks, 
Reset DB). Στην εικόνα έχει ήδη πατηθεί το button Crawl και έχει ξεκινήσει να κάνει 
crawling την σελίδα www.in.gr. Πίσω από το event click υπάρχει ο παρακάτω 
κώδικας  
 
private void buttonGo_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
    if (tokenSource.IsCancellationRequested) 
    { 
        tokenSource.Dispose(); 
    } 
    StartParsing(); 
} 

 
      Όπως παρατηρούµε από το πιο πάνω τµήµα κώδικα αρχικά ελέγχουµε αν το task  
έχει ακυρωθεί µε την εντολή tokenSource.IsCancellationRequested και κατόπιν 
κάνουµε Dispose το αντικείµενο tokenSource. Αµέσως µετά εκτελείτε η µέθοδος 
StartParsing η οποία είναι η πιο κάτω : 
 
void StartParsing() 
{    
 this.buttonGo.Enabled = false; 
 //Παίρνει την τιμή που έχει πιθανόν το ComboBox 
 if(this.comboBoxWeb.FindStringExact(this.comboBoxWeb.Text) < 0) 
          this.comboBoxWeb.Items.Insert(0, this.comboBoxWeb.Text); 
       //Καθαρίζουμε το Concurrent Dictionary  
       //Πριν ξεκινήσει νέο Crawling 
       visitedUris.Clear(); 
       //Εκτελείτε η RunParser 
       RunParser(); 
       //Ξανά δίνουμε τιμή 10 tasks για να δημιουργηθούν 
       TaskCount = 10; 
} 

      
     Αρχικά η StartParsing θα λάβει την τιµή που έχει το ComboBox και θα κάνει 
καθαρισµό το Concurrent Dictionary το οποίο κρατά όλα τα urls που έχει επισκεφτεί 
το κάθε task ώστε να µην τα ξανά επισκεφτεί δεύτερη φορά. Στην συνέχεια εκτελείτε 
η µέθοδος RunParser και αµέσως µετά δίνουµε τιµή στην TaskCount = 10. Να 
σηµειωθεί πως το TaskCount είναι µια ιδιότητα της κλάσης CrawlerForm και 
συνεπώς θα εκτελεστεί το τµήµα κώδικα που αναλύσαµε πιο πάνω. 
 
void RunParser() 
{ 
    TasksIsRunning = true; 
    try 
    { 
       //λαμβάνει το url Που έχει το combobox 
       string strUri = this.comboBoxWeb.Text.Trim(); 
       //Και δημιουργεί ένα αντικείμενο myUri 
       MyUri uri = new MyUri(strUri); 
       //Το οποίο το προσθέθει στο blocking collection 
       this.EnqueueUri(uri, false); 
     } 
     catch 
     {} 
} 

 
Πιο πάνω παρατηρούµε τον κώδικα που εκτελεί η RunParser ο οποίος δεν κάνει 
τίποτε παραπάνω από όσα γράφουν τα σχόλια. Η µόνη συνάρτηση που χρήζει 
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ιδιαίτερη προσοχή είναι η EnqueueUri(uri,false) η οποία προσθέτει το υποψήφιο προς 
crawling url στο blocking collection. Ο κώδικας της µεθόδου Enqueue είναι ο πιο 
κάτω : 
 
bool EnqueueUri(MyUri uri, bool bCheckRepetition) 
{ 
     //Ελεγχος για να μην επισκεφτεί διπλή φορά τα ίδια URLS  
     if (visitedUris.ContainsKey(uri))  
        return false; 
     try 
     { 
        //Προσθήκη του URI στο Blocking Collection 
        queueURL.Add(uri); 
        //Ενημέρωση του λεξικού με την νέα προσθήκη 
        visitedUris.TryAdd(uri, uri); 
      } 
     catch(Exception) 
     {} 
     return true; 
} 

     
   Παρατηρούµε πως η συνάρτηση  Enqueue αρχικά πριν προσθέσει το νέο url στο 
Blocking Collection ελέγχει µήπως υπάρχει στο λεξικό το οποίο κρατά τα urls που 
έχει επισκεφτεί. Αν δεν υπάρχει τότε προσθέτει το νέο url στο blocking collection και 
κατόπιν ενηµερώνει το λεξικό µε το νέο url.  Όπως είδαµε στον κώδικα της 
RunParser αµέσως µετά εκτελείτε η TaskCount.  H TaskCount όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει δηµιουργεί ξανά νέα tasks και το κάθε task θα εκτελέσει την µέθοδο 
TaskRunFunction επίσης όπως θα δούµε αναλυτικότερα στον κώδικα της 
TaskRunFunction η TaskCount θα πάρει ξανά τιµή και άρα η TaskRunFunction θα 
εκτελεστεί ξανά έτσι έχουµε µια αναδροµική κλήση της ίδιας µεθόδου µε σκοπό να 
εξασφαλίσουµε την συνεχή εκτέλεση του crawler µέχρι που ο χρήστης να ακυρώσει 
τα tasks ή να κλείσει την εφαρµογή. Ο κώδικας της TaskRunFunction είναι ο πιο 
κάτω :  
 
void TaskRunFunction(Task curTask) 
{ 
     //Δημιουργούμε ένα object mywebrequest 
     MyWebRequest request = null; 
     while (TasksIsRunning) 
     { 
         //Αφαιρούμε απο το Blocking Collection 
         //Το uri 
         MyUri uri = DequeueUri(); 
         if (uri != null) 
         { 
              //Kάθε task κάνει sleep μετά το request 
              //Για να μειωθεί το workload.. 
              if (SleepConnectTime > 0) 
                 Thread.Sleep(SleepConnectTime * 2000); 
              //Εαν δεν έχει γίνει ακύρωση του task.. 
              //Τότε θα κάνει Parse το uri 
              if (!tokenSource.IsCancellationRequested) 
                 ParseUri(uri, ref request, curTask.Id); 
         } 
         else 
              //Χρόνος που κάθε task θα είναι στην ουρά. 
              Thread.Sleep(SleepFetchTime * 2000); 
     } 
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     //Ξανά δίνουμε τιμή στην TaskCount εαν δεν  
     //Έχει γίνει ακύρωση και η ίδια μέθοδο 
     //Ξανά εκτελείτε  
     if (!tokenSource.IsCancellationRequested) 
        TaskCount = 10; 
      Monitor.Enter(this.listViewTasks); 
      try 
      { 
         ListViewItem item = this.listViewTasks.Items[curTask.Id]; 
         if (TasksIsRunning == false) 
            item.SubItems[2].Text = "Stop"; 
         item.ImageIndex = 0; 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
      } 
      Monitor.Exit(this.listViewTasks); 
} 

           
       Όπως παρατηρούµε η TaskRunFunction έχει όρισµα το τρέχων task και για κάθε 
task θα κάνει µια σειρά από ελέγχους πριν εκτελέσει την ParseURI. Έτσι όπως 
παρατηρούµε και από τον κώδικα αρχικά θα δηµιουργηθεί ένα αντικείµενο request 
και κάθε task κάνει sleep για να µειωθεί ο φόρτος εργασίας. ∆ύο είναι τα πιο 
σηµαντικά σηµεία της TaskRunFunction : 

• Η εκτέλεση της ParseUri η οποία εκτελείτε εφόσον δεν έχει πατήσει ακύρωση 
ο χρήστης. Με την εντολή if(!tokenSource.IsCancellationRequested) αν 
επιστρέψει true εκτελεί την ParseUri. 

• Η ανάθεση τιµής στην TaskCount η οποία στην ουσία ξανά καλεί την 
TaskRunFunction και έτσι ο crawler µας εκτελείτε συνεχώς µέχρι ο χρήστης 
να πατήσεις ακύρωση. 

    Η επόµενη σηµαντική µέθοδος είναι η ParseURI η οποία είναι υπεύθυνη για να 
κάνει downloading το τρέχον uri και να το αποθηκεύσει στην βάση. Τονίζουµε πως 
το κάθε task θα εκτελέσει εφόσον περάσει τους ελέγχους την ParseUri η οποία και θα 
σώσει το url στην βάση καθώς και θα ενηµερώσει  το concurrent collection. Η 
ParseUri όπως θα δούµε και στον κώδικα της ανοίγει ένα socket και  κατεβάζει το url 
τέλος ενηµερώνει την βάση. Παρακάτω αναλύουµε την ParseUri σε κάθε τµήµα 
κώδικα που χρήζει επιπλέον επεξήγηση. 
 
void ParseUri(MyUri uri, ref MyWebRequest request,int currIndex) 
{ 
 string strStatus = ""; 
 // Έλεγχος αν υπάρχει ανοιχτή σύνδεση απο προηγούμενο request 
 if(request != null && request.response.KeepAlive) 
  strStatus += "Connection live to: "+uri.Host+"\r\n\r\n"; 
 else 
  strStatus += "Connecting: "+uri.Host+"\r\n\r\n"; 

 
        Παρατηρούµε πως η ParseUri έχει σαν όρισµα το uri ένα web request και το 
µοναδικό id του task.  Αρχικά κάνει έλεγχο για το αν υπάρχει ανοιχτή σύνδεση από 
προηγούµενο request. Στη συνέχεια εκτελείτε ο πιο κάτω κώδικας µέσα στην 
ParseUri : 
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ListViewItem itemLog = null; 
Monitor.Enter(this.listViewTasks); 
try 
{ // Ενημέρωση του ListView με τα tasks 
        itemLog = this.listViewTasks.Items[currIndex]; 
        int nDepth = uri.Depth; 
 itemLog.SubItems[1].Text = nDepth.ToString(); 
 itemLog.ImageIndex = 1; 
 itemLog.BackColor = Color.WhiteSmoke; 
 // Αρχικοποίηση για την κατάσταση σύνδεσης.. 
 itemLog.SubItems[2].Text = "Connect"; 
 itemLog.ForeColor = Color.Red; 
 itemLog.SubItems[3].Text = uri.AbsoluteUri; 
 itemLog.SubItems[4].Text = ""; 
 itemLog.SubItems[5].Text = ""; 
} 
catch 
{ 
       // MessageBox.Show("Error in list view " + ex.Message); 
} 
Monitor.Exit(this.listViewTasks); 

      
     Όπως παρατηρούµε ο παραπάνω κώδικας απλά γεµίζει το list view µε τις 
τρέχουσες τιµές, δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ενηµέρωση οπτικών αλλαγών στο 
list view που έχει η φόρµα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο πιο κάτω κώδικας : 
 
try 
{ 
   // Δημιουργία ενός MyWebRequest  
   request = MyWebRequest.Create(uri, request, KeepAlive); 
   // Ανάθεση τιμής στο request time-out 
   request.Timeout = RequestTimeout*1000; 
   // Λαμβάνει ένα response απο τον server 
   MyWebResponse response = request.GetResponse(); 
   // Ενημέρωση της μεταβλητής strStatus 
   strStatus += request.Header+response.Header; 
   // Έλεγχος για redirection 
   if(response.ResponseUri.Equals(uri) == false) 
   { 
 // Προσθήκη του url στο Blocking Collection 
 this.EnqueueUri(new MyUri(response.ResponseUri.AbsoluteUri), true); 
 // Ενημέρωση του strStatus 
 strStatus += "Redirected to: "+response.ResponseUri+"\r\n"; 
 // Ενημέρωση του ListView με το νέο url 
       LogUri(uri.AbsoluteUri, strStatus); 
       // request = null για να μην δεχτεί το socket που έγινε response 
 request = null; 
 return; 
} 

 
 
        Από τον πιο πάνω κώδικα παρατηρούµε πως αρχικά δηµιουργεί ένα αντικείµενο 
MyWebRequest και ορίζει σαν χρόνο αναµονής 1 δευτερόλεπτο Request.Timeout.        
Στην συνέχεια δηµιουργείτε ένα αντικείµενο MyWebResponse από το request που 
κάναµε στον server. Τέλος εφόσον λάβουµε  το Response κάνει έλεγχο για πιθανή 
ανακατεύθυνση του url. Σε περίπτωση που υπάρχει redirection προσθέτουµε το νέο 
url στο Blocking Collection ενηµερώνουµε το List View και η µέθοδος επιστρέφει 
null request και κάνει return για να φύγει από την ParseUri ώστε να ξανά εκτελεστεί 
µε το σωστό url  στο µέλλον.  Στη συνέχεια εκτελείτε ο κώδικας που ακολουθεί : 
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itemLog.SubItems[2].Text = "Download"; 
itemLog.ForeColor = Color.Black; 
// Δημιουργούμε έναν πίνακα απο  bytes 
// O οποίος θα κρατά προσωρινά τα δεδομένα 
string strResponse = ""; 
byte[] RecvBuffer = new byte[10240]; 
int nBytes, nTotalBytes = 0; 
// Δημιουργούμε ένα  MemoryStream  
MemoryStream mStream = new MemoryStream();  
while((nBytes = response.socket.Receive(RecvBuffer, 0, 10240, SocketFlags.None)) > 0) 
{ 
      // Αυξάνουμε τον μετρητή bytes που κάνει receive 
 nTotalBytes += nBytes; 
      // Εγγραφή στο Memory Stream το received buffer 
       mStream.Write(RecvBuffer, 0, nBytes); 
      // προσθήκη στο strResponse το response string 
 strResponse += Encoding.ASCII.GetString(RecvBuffer, 0, nBytes); 
      // Ενημέρωση του List View 
 itemLog.SubItems[4].Text = Commas(nTotalBytes); 
 if(response.ContentLength > 0) 
        itemLog.SubItems[5].Text = '%'+(100-(response.ContentLength- 
nTotalBytes)*100/response.ContentLength).ToString(); 
// Ελέγχουμε αν η σύνδεση είναι Keep-Alive και αν ο αριθμός των bytes 
// είναι μεγαλύτερος απο το περιεχόμενο του response τότε κάνουμε διακοπή της while loop 
 if(response.KeepAlive && nTotalBytes >= response.ContentLength &&   response.ContentLength 
> 0) 
 break; 
}                
                 
if(response.KeepAlive) 
   strStatus += "Connection kept alive to be used in subpages.\r\n"; 
else 
{ 
   // κλείνουμε το response 
   response.Close(); 
   strStatus += "Connection closed.\r\n"; 
} 
// Ενημέρωση του strStatus 
strStatus += Commas(nTotalBytes) + " bytes, downloaded to \"" +    
Path.GetDirectoryName(uri.AbsolutePath) + "\"\r\n"; 
// Αυξάνουμε τον μετρητή bytes 
ByteCount += nTotalBytes; 

      
     Στον παραπάνω κώδικα το πιο σηµαντικό είναι η δηµιουργία του MemoryStream 
στο οποίο θα γίνει εγγραφή (µε την εντολή write) τον δεδοµένων που κάνει λήψη το 
socket. Όλα γίνονται µέσα σε µια while loop η οποία κάθε φορά ελέγχει το keep – 
alive καθώς και το µέγεθος των bytes  που στέλνει το response. Επίσης κάθε φορά 
ενηµερώνουµε το List View µε το ποσοστό της λήψης της ιστοσελίδας που κάνει 
λήψη το κάθε task. 
       Στην συνέχεια εκτελείτε το πιο σηµαντικό τµήµα κώδικα της µέθοδος ParseUri 
το οποίο θα το περιγράψουµε τµηµατικά µε την επεξήγηση το τι κάνει το κάθε τι : 
 
//Όσο τρέχει το task και όσο το βάθος είναι μικρότερο  
//Απο αυτό που δώσαμε κάνε parsing ... 
if(TasksIsRunning == true && uri.Depth < WebDepth) 
{ 
   strStatus += "\r\nParsing page ...\r\n"; 
   // Βάζουμε σε μια μεταβλητή για το τι θα ψάξει σε κάθε σελίδα. 
   string strRef = @"(href|HREF|src|SRC)[ ]*=[ ]*[""'][^""'#>]+[""']"; 
   //Δημιουργεί ένα matchCollection για να κάνει σύγκριση με το response 
   MatchCollection matches = new Regex(strRef).Matches(strResponse); 
   //Ενημερώνει το strStatus (την κατάσταση στο List View)  
   strStatus += "Found: "+matches.Count+" ref(s)\r\n"; 
   URLCount += matches.Count; //Μετρητής για το πόσα url έχει βρεί στην σελίδα 
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     Έτσι αρχικά αν το βάθος είναι µικρότερο από αυτό που έδωσε ο χρήστης και το 
task τρέχει τότε ενηµερώνουµε την µεταβλητή κατάστασης strStatus ότι κάνει parsing 
page και βάζουµε σε µια µεταβλητή τις λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να ψάξει µέσα 
στην σελίδα. Όποτε στην µεταβλητή strRef δίνουµε http tags όπως το href, src όπου 
δηλώνουν µια αναφορά σε ένα άλλο url. Στην συνέχεια δηµιουργούµε ένα 
matchCollection το οποίο θα κάνει συγκρίσεις µε το response.  Και µετά 
ενηµερώνουµε την κατάσταση καθώς και τον µετρητή µε το πόσα url / αναφορές 
έχουν βρεθεί στην σελίδα. 
 
foreach(Match match in matches) 
{ 
    //αναθέτουμε το url που κάνει σύγκριση  
    //σε μια μεταβλητή εξαιρόντας κενά,διπλά    αυτάκια λευκό χαρακτήρα,#,> κτλ κτλ. 
    strRef = match.Value.Substring(match.Value.IndexOf('=')+1).Trim('"', '\'', '#', ' ', '>'); 
    try 
    { 
        /* Κάνει μια σειρά ελέγχων για το αν το strRef ξεκινά με http ή με https 
         * ή αν ξεκινά με χαρακτήρα '/' ή με .. 
         */ 
        if (strRef.IndexOf("..") != -1 || strRef.StartsWith("/") == true ||  
           strRef.StartsWith("http://") == false || strRef.StartsWith("https://")) 
        strRef = new Uri(uri, strRef).AbsoluteUri; 
        //Απλά ξανά ελέγχει το url και αν λείπει το http το προσθέτει 
 Normalize(ref strRef); 
       //Δημιουργία ενός myUri 
 MyUri newUri = new MyUri(strRef); 

     
      Κατόπιν εκτελείτε η foreach για όλα τα url που έχουν εντοπιστεί στην σελίδα και 
κάνει µια σειρά ελέγχων για το αν ξεκινά µε http / https και µε χαρακτήρες / ή ‘..’. 
Επίσης εκτελείτε η µέθοδος Normalize η οποία απλά προσθέτει το http αν δεν βρεθεί 
και στην συνέχεια δηµιουργείτε ένα αντικείµενο MyUri µε βάση το string που 
βρέθηκε πιο πάνω.  
 
//Συγκρίνει το newUri με το URI ως προς το SchemeHttp / SchemeHttps 
//Με το UriSchemeHttp / UriSchemeHttps ελέγχουμε αν το uri είναι HTTP/HTTPS type 
if(newUri.Scheme != Uri.UriSchemeHttp && newUri.Scheme !=    Uri.UriSchemeHttps) 
   continue; 
//Συγκρίνει τους host και το KeepSameServer να είναι true 
if(newUri.Host != uri.Host && KeepSameServer == true) 
   continue; 
//Αυξάνει τον μετρητή κατα 1 ως προς το βάθος του crawling 
newUri.Depth = uri.Depth+1; 
//Προσθέτει στο blocking Collection το νέο url 
//Και αν προστεθεί επιτυχώς ενημερώνει την 
//Μεταβλητή κατάστασης. 
if(this.EnqueueUri(newUri, true) == true) 
  strStatus += newUri.AbsoluteUri+"\r\n"; 
} 
catch(Exception) 
{ 
}   
} 
//Εισαγωγή του url και του site στην βάση 
AddUrls(this.comboBoxWeb.Text, uri.Host + Path.GetDirectoryName(uri.AbsolutePath), 
mStream.GetBuffer()); 
} 
LogUri(uri.AbsoluteUri, strStatus); 
//Κλείνουμε το memory stream για κάθε task που θα τελειώσει 
mStream.Close(); 
} 
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Όπως παρατηρούµε ο πιο πάνω κώδικας κάνει µια σειρά ελέγχων ως προς την 
ορθότητα του url που εντόπισε µε ένα url αντικείµενο. Οι έλεγχοι που κάνει είναι οι 
πιο κάτω :  

• UriSchemeHttp / UriSchemHttps : Κάνει έλεγχο αν το url είναι τύπου http / 
https αντίστοιχα. Αν δεν είναι τότε κάνει continue και εκτελείτε η foreach για 
το επόµενο url. 

• Συγκρίνει τα δύο host αν είναι ίδια και επίσης βλέπει αν η παράµετρος 
KeepSameServer είναι αληθής που σηµαίνει ότι το νέο url είναι στον ίδιο 
server. Αν όχι τότε κάνει continue και εκτελείτε το επόµενο στοιχείο της 
foreach. 

Αµέσως µετά εφόσον δεν έχουµε εκτέλεση continue αυξάνουµε τον µετρητή του 
βάθους του crawler κατά ένα  και κάνουµε προσθήκη του url στο Blocking Collection 
και εφόσον προστεθεί επιτυχώς ενηµερώνουµε την µεταβλητή κατάστασης. Τέλος 
ακολουθεί η εκτέλεση της AddUrls η οποία είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση της 
σελίδας στην βάση. Εφόσον γίνει και η ενηµέρωση της βάσης απλά κλείνουµε το 
memory stream.  
     Αξίζει να αναφέρουµε πως ο  πιο πάνω κώδικας εκτελείτε από κάθε task χωρίς να 
γίνεται κανενός είδους συγχρονισµός το κάθε task εκτελεί µια ParseUri και κατ ΄ 
επέκταση όλες τις µεθόδους που έχει η ParseUri όπως πχ η AddUrls. 
    Τέλος κάθε task προσθέτει το site και το url στον πίνακα web_url στην βάση. Αυτό 
το κάνει η µέθοδος AddUrls. Ο κώδικας είναι ο πιο κάτω : 
 
/* 
 * AddUrls εισάγει urls & web pages στη Βάση Δεδομένων 
 * Η Εισαγωγή γίνεται με την εκτέλεση της stored procedure  ADD_URLS 
 * Επιλέχτηκε η εισαγωγή να γίνεται με store procedure και όχι με insert command  
 * για λόγους ταχύτητας εκτέλεσης.  
 */  
 private void AddUrls(string strTarget,string strUrl,byte[] Web_Page) 
 { 
      try 
      { 
           //Δημιουργούμε ένα command με την Stored Procedure 
           SqlCommand cmd = new SqlCommand("ADD_URLS", conn); 
           //Δηλώνουμε ότι το command type είναι Stored Procedure 
           cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
           //Δίνουμε τις παραμέτρους που έχει 
           cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@URL_STRING",strUrl)); 
           cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@WEB_PAGE", Web_Page)); 
           cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TARGET_URL",strTarget)); 
           //Εκτελούμε την stored procedure 
           cmd.ExecuteNonQuery(); 
       } 
       catch 
       { 
       } 
} 

      
     Η ενηµέρωση της βάσης γίνεται µε την εκτέλεση της stored procedure 
ADD_URLS η οποία εκτελείτε από κάθε task.Όπως παρατηρούµε κι από τον πιο 
πάνω κώδικα η µέθοδος είναι πολύ απλή δηµιουργούµε ένα sql command µε το 
όνοµα της stored procedure και αφού δώσουµε τις παραµέτρους απλά εκτελούµε το 
sql command στην βάση. Η όλη διαδικασία είναι µέσα σε try catch χωρίς να 
βγάζουµε exception µήνυµα για να µην διακόπτουµε την εκτέλεση του crawling. Ο 
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κώδικας τις ADD_URLS έχει παρουσιαστεί πιο πάνω µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία 
της βάσης δεδοµένων. 
 
 
 

4.6 Ακύρωση των tasks κατ’ απαίτηση του χρήστη  
       Ως τώρα δείξαµε την διαδικασία Login καθώς και την εκτέλεση του crawler 
µένει να δείξουµε και το πώς γίνεται η ακύρωση των tasks όποτε ο χρήστης το 
επιθυµεί. Στην εικόνα 4.5.1 διακρίνεται το button Cancel Tasks  το οποίο όταν ο 
χρήστης το πατήσει ενώ εκτελείτε το crawling τότε θα γίνει ακύρωση των tasks και 
θα σταµατήσει το crawling. Έτσι πίσω στο event click του button Cancel Tasks 
υπάρχει ο παρακάτω κώδικας : 
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    //Αν μπορεί να γίνει ακύρωση .. 
    if (token.CanBeCanceled == true) 
    { 
       //Τότε κάνε cancel 
       tokenSource.Cancel(); 
       buttonGo.Enabled = tokenSource.IsCancellationRequested; 
    } 
 } 

 
Όπως παρατηρούµε στο event click πρώτα γίνεται έλεγχος µπορεί να γίνει ακύρωση 
και κατόπιν κάνει ακύρωση των  tasks. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε πως 
στο event απλά γίνεται πυροδότηση του token το οποίο ορίσαµε αρχικά όπως και 
δείξαµε πιο πάνω. Να θυµίσουµε ότι για να γίνει ακύρωση ενός task θα πρέπει κατά 
την δηµιουργία του να υπάρχει η εντολή token.ThrowIfCancellationRequested και 
συγκεκριµένα το τµήµα κώδικα από την TaskCount την οποία περιγράψαµε πιο πάνω 
είναι το πιο κάτω : 
 
//Δημιουργία πίνακα απο  tasks. 
tasksRun[nIndex] = new Task(() => 
{ 
    token.ThrowIfCancellationRequested(); 
    TaskRunFunction(tasksRun[nIndex]); 
}, token);//Περνάμε το token ώστε τα tasks 
//να μπορούν να ακυρωθούν όταν ο χρήστης το κρίνει. 

 
    Όπως είναι  φανερό µετά τον τελεστή λάµδα (=>) έχουµε την εντολή 
token.ThrowIfCancellationRequested και τέλος κλείνουµε µε το token στην 
δηµιουργία του κάθε task. Η πιο πάνω µέθοδος είναι η πιο ασφαλής γιατί περνάµε 
στον κατασκευαστή (constructor) του κάθε task το token το οποίο όταν καλέσουµε να 
κάνει cancel θα κάνει ακύρωση για κάθε task που τρέχει.  
      Τέλος υπάρχει το button Reset DB το οποίο σκοπό έχει τον καθαρισµό της βάσης 
και συγκεκριµένα το άδειασµα του πίνακα που κρατά όλα τα sites που έχουν γίνει 
crawling. Έτσι ο κώδικας στο event του button Reset DB είναι ο πιο κάτω : 
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private void btnResetDB_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   //Καθαρισμός πίνακα 
   ResetDB(); 
   //Και ενημέρωση του Grid 
   FillDataGrid(); 
} 

     
    Η µέθοδος ResetDB είναι υπεύθυνη για τον καθαρισµό του πίνακα και η 
FillDataGrid απλά ενηµερώνει ένα Grid στο τρίτο tab µε τα δεδοµένα που έχει κάθε 
φορά ο πίνακας. Ο κώδικας της µεθόδου ResetDB είναι οι πιο κάτω : 
 
private  void ResetDB() 
{ 
      try 
      { 
       /* 
        *Διαγράφουμε όλα τα δεδομένα που έχει ο πίνακας URLS  
        *Επιλέγουμε να κάνουμε διαγραφή με την TRUNCATE γιατί εκτελείτε 
        *πιο γρήγορα απο την Delete αλλά και γιατί κάνει Reset σε Identity  
        *πεδία όπως πχ το ID το οποίο είναι primary Key του πίνακα URLS. 
        */ 
        //Κάνουμε truncate κι όχι Delete για να μας κάνει reset 
        //το identity primary key του πίνακα. 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("TRUNCATE TABLE URLS", conn); 
        if (conn.State == ConnectionState.Closed)//Έλεγχος connection String είναι ανοιχτό ή όχι. 
            conn.Open(); 
        if (MessageBox.Show("All data will be erased from your database ", "Reset  Database", 
MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning) == DialogResult.OK) 
             cmd.ExecuteNonQuery(); //Εκτέλεση του SQL Statement. 
      } 
      catch(Exception e) 
      { 
         MessageBox.Show("Error: cannot perform this operation:"+e.Message); 
      } 
 } 

 
     Στον πιο πάνω κώδικα το πιο σηµαντικό είναι το SQL ερώτηµα το οποίο όπως 
περιγράφουµε και στα σχόλια του κώδικα κάνουµε χρήση της εντολής truncate table 
urls για να γίνει µηδενισµός του identity seed. Επίσης η όλη διαδικασία είναι εντός 
try catch µε σκοπό να έχουµε ελεγχόµενο µήνυµα σε περίπτωση κάποιου σφάλµατος. 
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5. Τεχνικές Ανάπτυξης Παράλληλου Web Crawler  
 

5.1 Αλγόριθµοι   Web Crawler   
       Ένας απλός ακολουθιακός αλγόριθµος για web crawler είναι ο αλγόριθµος 
Breadth – First Search [http://combine.it.lth.se/CrawlSim/report/node18.html] ο 
οποίος χρησιµοποιείται στην θεωρία των γράφων. Ο ψευδό-κώδικας του αλγορίθµου 
είναι ο παρακάτω : 
 
Procedure Breadth_First(Starting_URLs) 
BEGIN 
         for  each url(Starting_URLs) do 
         Enqueue(frontier,url); 
         While  (visited < max_pages && frontier not empty) do 
         BEGIN 
                url := dequeue(frontier); 
     page := fetch(url); 
                visited := visited + 1; 
                Enqueue(frontier,extract_links(page));   
         END 
END   
 
     Στον παραπάνω ψευδό – κώδικα παρατηρούµε ότι έχει τρία βήµατα. Ξεκινά µε ένα 
αρχικό url (Starting_Urls) εντοπίζει και αποθηκεύει σε µια συλλογή όλα τα url που 
περιέχει το αρχικό url και στο τρίτο βήµα εκτελεί το ίδιο πράγµα για κάθε ένα url που 
έχει στην συλλογή του και ταυτόχρονα την εµπλουτίζει µε νέα urls που εντοπίζει. 
Συνοψίζοντας η ακολουθιακή εκτέλεση  εκτελεί τα παραπάνω τρία βήµατα όπου τα 
τελευταία δύο  επαναλαµβάνονται διαρκώς. Συνεπώς παραλληλισµό έχει νόηµα να 
εφαρµόσουµε µόνο στα δύο βήµατα τα οποία επαναλαµβάνονται διαρκώς. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να εφαρµόσουµε παραλληλισµό ώστε έναν ακολουθιακό crawler να 
τον µετατρέψουµε σε παράλληλο. Ωστόσο παρακάτω θα παρουσιάσουµε τις 
δυνατότητες που µας δίνει η TPL. 
   Η πιο απλή µέθοδος παραλληλισµού σε ένα πρόγραµµα που προσφέρει η TPL είναι 
η δυνατότητα που δίνει το Framework 4. Με την τεχνική αυτή ο προγραµµατιστής 
δεν χρειάζεται να ορίσει αριθµό από Tasks που θα εκτελεστούν παράλληλα αλλά να 
αφήσει το ίδιο το Framework να αναλάβει την όλη δουλειά. Η TPL θα δηµιουργήσει 
τόσα threads όσα µπορεί να εκµεταλλευτεί το µηχάνηµα την δεδοµένη χρονική 
στιγµή. Έτσι µε την πιο πάνω τεχνική θα µπορούσαµε απλά να βάλουµε τα βήµατα 2 
και 3 που παρουσιάσαµε πιο πάνω σε Parallel.For ώστε οι επαναλήψεις να 
εκτελούνται παράλληλα. Σε προηγούµενο κεφάλαιο έχουµε αναφέρει λεπτοµερώς 
πως δουλεύει η Parallel.For & Parallel.Foreach. Φυσικά τα urls θα αποθηκευόταν 
προσωρινά σε concurrent collections ώστε να µπορούν να δέχονται στοιχεία 
παράλληλα. Η παραπάνω τεχνική µόνο οφέλη έχει µιας και είναι πολύ µικρή η 
παρέµβαση που πρέπει να γίνει σε ένα σειριακό crawler αλλά και οποιοδήποτε 
πρόγραµµα µιας και όπου υπάρχουν επαναληπτικές δοµές (For, While, Repeat) 
µπορούν να αντικατασταθούν από την Parallel.For και Parallel.Foreach. Η TPL θα 
αναλάβει το µέγεθος παραλληλισµού ανάλογα µε τα διαθέσιµα threads που µπορεί να 
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έχει την δεδοµένη χρονική στιγµή. Το µόνο µειονέκτηµα στην παραπάνω διαδικασία 
είναι ότι ο παραλληλισµός δεν είναι δεδοµένος. Αυτό σηµαίνει πως αν ο φόρτος 
εργασίας του µηχανήµατος είναι µεγάλος τότε το TPL δεν θα έχει διαθέσιµα threads 
και η εκτέλεση µπορεί να γίνει σειριακά αντί για παράλληλα. Ωστόσο όπως 
αναφέραµε και παραπάνω η τεχνική αυτή είναι η πιο ασφαλής µιας και ο 
παραλληλισµός επαφίεται στην TPL και στο Framework το οποίο σε συνεργασία µε 
το λειτουργικό σύστηµα θα κρίνει κατά πόσο είναι εφικτή η παράλληλη εκτέλεση ή ο 
όχι. Ο αντίστοιχος ψευδό – κώδικας είναι ο παρακάτω : 
 
Procedure Breadth_First(Starting_URLs) 
BEGIN 
         Task.Factory.StartNew 
         (Parallel.for  each url(Starting_URLs) do 
         Enqueue(frontier,url); 
         Parallel.Foreach  (visited < max_pages && frontier not empty) do 
         BEGIN 
                url := dequeue(frontier); 
     page := fetch(url); 
                visited := visited + 1; 
                Enqueue(frontier,extract_links(page));   
         END 
         ); 
END  
 
Παρατηρούµε ότι στις δοµές επανάληψης εφαρµόστηκε η Parallel.Foreach και όλη η 
διαδικασία είναι σε µια λίστα από Tasks (Task.Factory.StartNew()).  
        Ακόµη µια τεχνική υλοποίησης του Web Crawler είναι η PLINQ την οποία 
παρουσιάσαµε στο Κεφ. 3.6. Θα µπορούσαµε δηλαδή να δηµιουργήσουµε αρχικά 
tasks τα οποία θα συλλέγουν urls σε µια ταυτόχρονη δοµή δεδοµένων και κατόπιν να 
εφαρµόζουµε PLINQ στην δοµή δεδοµένων όπου θα κάνουµε λήψη των urls. Ο 
ψευδό – κώδικας θα µπορούσε να γραφεί ως εξής : 
 
Procedure Breadth_First(Starting_URLs) 
BEGIN 
         Task.Factory.StartNew 
         (Parallel.for  each url(Starting_URLs) do 
         Enqueue(frontier,url); 
         queueURLs.AsParallel.ForAll(q=> 
         {  
                url := dequeue(frontier); 
     page := fetch(url); 
                visited := visited + 1; 
                Enqueue(frontier,extract_links(page)); 

}   
         ); 
END   
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Παρατηρούµε ότι το µόνο που αλλάζει είναι η φάση λήψης των urls γίνεται µε την 
εκτέλεση ενός ερωτήµατος PLINQ πάνω στην ταυτόχρονη δοµή. 
        Άλλη µια τεχνική παραλληλισµού είναι το πρότυπο παραγωγού καταναλωτή 
(producer consumer)  το οποίο αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο Κεφ. 3.5. 
Σύµφωνα µε το πρότυπο παραγωγού καταναλωτή ο web crawler θα µπορούσε αρχικά 
να συλλέγει urls σε µια παράλληλη δοµή και κατόπιν ο καταναλωτής να παίρνει τα 
urls που έχουνε αποθηκευτεί στην παράλληλη δοµή και να κάνει λήψη του κάθε url 
και να το αποθηκεύει σε µια βάση δεδοµένων. Η όλη διαδικασία µπορεί να 
επαναλαµβάνετε διαρκώς. Έτσι ο ψευδό – κώδικας θα µπορούσε να γραφεί όπως 
παρακάτω : 
 
Procedure Breadth_First(Starting_URLs) 
BEGIN 
         Task[3] producers; 
         For(I = 0; I < 3; I++) 
         { 
   producers[3] = Task.Factory.StartNew(() =>  
              (Parallel.for  each url(Starting_URLs) do 
         Enqueue(frontier,url); 
         }  
         Task.Factory.ContinueWhenAll(producers,items => 
        { 
    queueURLs.CompleteAdding();  
        }  
         Task consumer = Task.Factory.StartNew(() => 
         {  
              queueURLs.AsParallel.ForAll(q=> 
             {  
                  url := dequeue(frontier); 
       page := fetch(url); 
                  visited := visited + 1; 
                  Enqueue(frontier,extract_links(page)); 

  }   
          }  
END   
 
Στον πιο πάνω ψευδό – κώδικα αρχικά δηµιουργούµε µια λίστα από tasks σε ρόλο 
παραγωγού (producers) όπου και µέσα σε µια Parallel.Foreach συλλέγουν urls. Όταν 
όλα τα tasks ολοκληρώσουν τότε ξεκινά το task του καταναλωτή όπου και κάνει 
λήψη των ιστοσελίδων από τα urls που εντόπισαν οι producers. O Καταναλωτής 
ξεκινά µόλις η ταυτόχρονη δοµή ολοκληρώσει την εισαγωγή των urls που προσθέτει 
ο παραγωγός. Επίσης όπως παρατηρούµε ο καταναλωτής εκτελεί σε PLINQ την 
διαδικασία λήψης των urls. 
      Η εφαρµογή της map / reduce στον web crawler δεν είναι ιδανική µιας και για 
κάθε σελίδα που εντοπίζει ο crawler εξάγει περισσότερη πληροφορία γιατί θα 
εντοπίσει επιπλέον urls τα οποία πρέπει να συλλέξει. Ωστόσο για να παρουσιάσουµε 
την τεχνική της map / reduce θα θεωρήσουµε πως η ταυτόχρονη δοµή δεδοµένων 
µπορεί να δεχτεί και urls τα οποία έχει ήδη επισκεφτεί και θα εφαρµόσουµε reduce µε 
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την PLINQ στα δεδοµένα της δοµής ώστε να εξάγουµε τις ιστοσελίδες που 
εµφανίζονται πάνω από µια φορά στην δοµή δεδοµένων. Ο αλγόριθµος σε ψευδό – 
κώδικα θα µπορούσε να γίνει : 
 
Procedure Breadth_First(Starting_URLs) 
BEGIN 
         Task.Factory.StartNew 
         (Parallel.for  each url(Starting_URLs) do 
         Enqueue(frontier,url); 
         Map = queueURLs.AsParallel().ToLookup(x1,x2) 
         Reduce = from map.AsParallel().Where urlmap.count > 1  
         Foreach  (var url in Reduce) do 
         BEGIN 
                url := dequeue(frontier); 
     page := fetch(url); 
                Enqueue(frontier,extract_links(page));   
         END 

   
         ); 
END   

5.2   Parallel  Crawler (PCrawler) 
        Στο Κεφ. 4 παρουσιάσαµε µια πρώτη προσέγγιση για την ανάπτυξη παράλληλου 
web crawler µε την βοήθεια της TPL. Στο Κεφ. 5.1 αναφέραµε όλες τις τεχνικές που 
µας προσφέρει η TPL για την ανάπτυξη παράλληλου web crawler. Έτσι 
δηµιουργήσαµε ένα πρόγραµµα το οποίο εφαρµόζει όλες τις τεχνικές που αναφέραµε 
στο Κεφάλαιο 5.1. Η εφαρµογή ονοµάζεται PCrawler και έχει ένα απλό UI το οποίο 
παρουσιάζουµε στην εικόνα 5.1 : 
 

  
      Εικόνα 5.1 : Η Φόρµα του προγράµµατος PCrawler 
Όπως παρατηρούµε η φόρµα διαθέτει ένα πεδίο όπου ο χρήστης εισάγει το url στόχο 
και µια λίστα µε όλους τους αλγόριθµους µε τους οποίους µπορεί να κάνει crawling. 
∆ιαθέτει επίσης τρία buttons : 

1. Crawl : Κάνει έναρξη του crawling 
2. Stop : ∆ιακόπτει το crawling 
3. Exit : Ο χρήστης κλείνει την εφαρµογή 

Επίσης διαθέτει µια µπάρα προόδου η οποία εµφανίζεται µόνο για την ακολουθιακή 
εκτέλεση. Η βάση δεδοµένων όπου αποθηκεύουµε τα urls  είναι η ίδια µε αυτή της 
εφαρµογής του Κεφ. 4. Επίσης η σύνδεση µας στην βάση δεδοµένων 
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πραγµατοποιείτε µε µια φόρµα Login όµοια σε λειτουργία µε αυτή της εφαρµογής 
του Κεφ. 4.4 (εικόνα 4.9).   
 

5.3  Ακολουθιακή Εκτέλεση 
        Η ροή εκτέλεσης του προγράµµατος εξαρτάται ανάλογα µε την επιλογή 
αλγορίθµου που θα κάνει ο χρήστης. Με το άνοιγµα της φόρµας προεπιλεγµένη είναι 
η ακολουθιακή εκτέλεση. Η ακολουθιακή εκτέλεση αποτελείται από δύο βασικές 
µεθόδους την Parser η οποία θα εκτελεστεί µόλις ο χρήστης πατήσει το button Crawl 
η οποία κάνει parsing το αρχικό url που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης και 
προσθέτει τα urls που εντοπίζει σε µια δυναµική ουρά µε την µέθοδο EnqueueURLs. 
Στην συνέχεια καλείτε η SaveAllDataDB η οποία αναλαµβάνει να κάνει λήψη των 
ιστοσελίδων που έχει η δοµή και να τα αποθηκεύσει στην βάση δεδοµένων µε την 
µέθοδο AddUrls. Επίσης αφαιρεί από την δοµή το url που έστειλε στην βάση και 
ξανά καλεί την Parser για να κάνει parsing το επόµενο urls. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνετε µέχρι ο χρήστης να την τερµατίσει την εφαρµογή ή να πατήσει το 
Button Stop. Στην εικόνα 5.2 µπορούµε να δούµε την ροή εκτέλεσης των παραπάνω 
µεθόδων έχοντας ως αρχή την µέθοδο Parser.  
 

 
    Εικόνα 5.2 : Ροή εκτέλεσης ακολουθιακού αλγορίθµου 
      Η µέθοδος AddUrls είναι η ίδια µε αυτή της εφαρµογής στο Κεφ. 4 και η 
τεκµηρίωση της είναι στο Κεφ. 4.5. Η µέθοδος EnqueueURLs είναι : 
 
//Μέθοδος EnqueueURLs προσθέτει στην ουρά 

//και στο λεξικό τα urls που εντοπίζει ο 

//ακολουθιακός web crawler 

private bool EnqueueURLs(string url) 

{ 

     //Πρίν εισάγουμε νέα urls στην ουρά 

     //ελέγχουμε αν υπάρχουν ήδη στο λεξικό 

     //Αν υπάρχουν επιστρέφει false 

     if (visitedURLS.ContainsKey(url)) 

         return false; 

     else 

     { 
          //Αν δεν υπάρχουν στο λεξικό 

          //Τότε τα προσθέτει στην ουρά 

          //και ενημερώνει το λεξικό 

          //και επιστρέφει true 

          queURLs.Enqueue(url); 
          visitedURLS.Add(url, url); 

          return true; 

      } 

} 
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Όπως και στο Κεφ. 4 έτσι και εδώ κάνουµε χρήση ενός λεξικού το οποίο 
ενηµερώνεται µε τα urls που έχουν γίνει crawl µε σκοπό η ουρά να έχει urls τα οποία 
δεν έχουν γίνει crawl στο παρελθόν. Έτσι αν δεν υπάρχουν στο λεξικό τα urls τότε τα 
προσθέτει στην ουρά αλλιώς δεν εισάγει το url στην ουρά. Η µέθοδος Dequeue 
αφαιρεί από την ουρά το url που έχει επεξεργαστεί και έχει αποθηκευτεί στην βάση 
δεδοµένων. Η µέθοδος Dequeue είναι αυτή της κλάσης Queue που κάνουµε χρήση. 
Πριν παρουσιάσουµε την µέθοδο Parser η οποία είναι η πρώτη που εκτελείτε όπως 
φαίνεται και στην εικόνα 5.2 θα πρέπει να αναφέρουµε πως η εκτέλεση της γίνεται 
ασύγχρονα. Επιλέχτηκε η εκτέλεση της να γίνει ασύγχρονα επειδή το UI έδειχνε να 
κολλάει διαφορετικά. Έτσι στο button Crawl και στο συµβάν Click ο κώδικας είναι ο 
παρακάτω : 
 
//Συμβάν click Έναρξη Crawling 

private void btnCrawl_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
      //Αρχική τιμή για την παράμετρο isCanceled 

      isCanceled = false; 

      //Για την επιλογή απο το ComboBox cmbAlg 

      //ακολουθιακής εκτέλεσης εκτελείτε η RunWorkerAsync() 

      //Για τις παράλληλες υλοποιήσεις όπου SelectedIndex > 1 

      //εκτελείτε η μέθοδο _Parser με τα αντίστοιχα ορίσματα απο 

      //το UI. 

      if (cmbAlg.SelectedIndex == 0) 

          backWorker.RunWorkerAsync(); 
      else if (cmbAlg.SelectedIndex >= 1) 

         _Parser(LoadSiteContent(urlEdit.Text), new Uri(urlEdit.Text), cmbAlg.SelectedIndex); 

} 

 
    Έτσι για την επιλογή cmbAlg.SelectedIndex == 0 δηλαδή ακολουθιακή εκτέλεση 
µέσο του αντικειµένου BackgroundWorker αναθέτουµε την µέθοδο Parser να 
εκτελεστεί ασύγχρονα µε σκοπό το UI να µην κολλάει [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.componentmodel.backgroundworker.aspx]. ∆ιαφορετικά δηλαδή 
για επιλογή cmbAlg.SelectedIndex >= 1 εκτελείτε η παράλληλη υλοποίηση της 
Parser η _Parser. Το συµβάν στο  οποίο εκτελεί ο BackgroundWorker ασύγχρονα την 
µέθοδο Parser είναι το DoWork και ο κώδικας : 
 
//Συμβάν DoWork του BackgroundWorker 

private void backWorker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) 

{ 
      //Τρέχει την ακολουθιακή μέθοδο Parser με τα αντίστοιχα 

      //ορίσματα που παίρνει απο το UI. 

      Parser(LoadSiteContent(urlEdit.Text), new Uri(urlEdit.Text)); 

} 

  
Αντίστοιχα όταν ο χρήστης πατήσει το Button Stop τότε θα γίνει διακοπή της 
ασύγχρονης εκτέλεσης. Η ακύρωση γίνεται κάνοντας κλίση της CancelAsync() 
µέθοδος της κλάσης BackgroundWorker η οποία καλείτε στο συµβάν click του 
Button Stop. Έτσι και ακύρωση θα γίνει ασύγχρονα που σηµαίνει πως δεν θα 
σταµατήσει το crawling αµέσως αλλά θα ολοκληρώσει όσες διεργασίες ήταν προς 
εκτέλεση και µετά θα γίνει διακοπή. 
       Η µέθοδος Parser είναι η κύρια µέθοδος όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.2 η 
οποία αναλαµβάνει το Parsing της html σελίδας. Η Parser στο συµβάν DoWork 
καλείτε περνώντας το url στόχο σαν παράµετρο τύπου string το οποίο είναι το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Αυτό το υλοποιούµε µε την βοήθεια της µεθόδου 
LoadSiteContent ο κώδικας της οποίας είναι ο παρακάτω :  
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//Μέθοδος LoadSiteContent η οποία κάνει λήψη μια ιστοσελίδας 

//και αφού την κωδικοποιήσει την επιστρέφει σαν αλφαριθμητικό 

//σε html κώδικα στην ουσία. 

private string LoadSiteContent(string url) 

{ 
     try 

     { 
         //Δημιουργούμε ένα αντικείμενο WebClient 

         WebClient client = new WebClient(); 

         //Γίνεται λήψη της ιστοσελίδας  

         byte[] html = client.DownloadData(url); 

         UTF8Encoding utf = new UTF8Encoding(); 

         //Επιστρέφει την ιστοσελίδα κωδικοποιημένη σε UTF8 

         return utf.GetString(html); 

      } 
      catch (Exception ex) 

      { 

          return ""; 

      } 
} 

 
Στην πιο πάνω µέθοδο κάνουµε λήψη της αρχικής ιστοσελίδας που θα εισάγει ο 
χρήστης µε την βοήθεια του αντικειµένου WebClient και αφού το κωδικοποιήσουµε 
σε UTF8 (Unicode Transformation Format 8 bit)  το επιστρέφουµε σαν 
αλφαριθµητικό, σε αντίθεση µε την εφαρµογή στο Κεφ. 4 εδώ δεν ανοίγουµε socket 
για να κάνουµε λήψη της ιστοσελίδας αλλά όπως αναφέραµε κάνουµε χρήση του 
WebClient.  Ο κώδικας της Parser είναι ο παρακάτω : 
 
private void Parser(string html_content,Uri uri) 

{ 
     try 

     { 
         //Δημιουργούμε ένα πρότυπο για να βρίσκει λέξεις href/src html tags. 

         string pattern = @"(href|HREF|src|SRC)[ ]*=[ ]*[""'][^""'#>]+[""']"; 

         //Δημιουργία ενός αντικειμένου Regex για να γίνει σύγκριση 

         //Με την χρήση των Reqular expressions. 

         Regex reg = new Regex(pattern, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled); 

         //Δημιουργούμε μια συλλογή απο συγκρίσεις 

         MatchCollection matches = reg.Matches(html_content); 

         //Αρχική τιμή στην μπάρα προόδου 

         progressBar1.Value = 0; 
         //Μέγιστη τιμή στη μπάρα προόδου 

         progressBar1.Maximum = matches.Count; 
         //μετρητής 

         currIndex = 0; 
         //Δημιουργία ενός αντικειμένου Uri 

         Uri myUrl; 

 foreach (Match match in matches) 

         { 

             //Αν η τιμή είναι αληθής γίνεται διακοπή της foreach. 

             if (isCanceled == true) 

                 break; 

             //κάνουμε trim σε διπλά αυτάκια,ανάποδη κάθετο,διέση,μεγαλύτερο.. 

             pattern = match.Value.Substring(match.Value.IndexOf('=') + 1).Trim('"', '\'', 
'#', ' ', '>'); 

             //Αυξάνουμε κατά ένα κάθε φορά τον μετρητή 

             currIndex++; 
     //ελέγχουμε αν αρχίζει απο http/https ή με δύο τελείες. 

             if (pattern.IndexOf("..") != -1 ||  

         pattern.StartsWith("http://") == false || pattern.StartsWith("https://")) 

             { 

                //Ελέγχουμε αν το url είναι κανονικό συγκρίνοντας το με το αρχικό 

                if (Uri.TryCreate(pattern, UriKind.RelativeOrAbsolute, out myUrl)) 

                {  
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                    //εξάγουμε το url 

                    pattern = new Uri(uri, myUrl).AbsoluteUri; 

                    if ((pattern.StartsWith("http://") == false) &&  
(pattern.StartsWith("https://") == false) 

                     && (!Regex.IsMatch(pattern, "^(http|https):"))) 

                   //Αν δεν εισαχθεί στην ουρά γίνεται continue η foreach. 

                        if (EnqueueURLs(pattern) == false) 

                           continue; 

                 } 

              } 
             //Ο backgroundworker ενημερώνει με τον μετρητή την μπάρα προόδου. 

              backWorker.ReportProgress(currIndex); 

           } 
           //Εκτελούμε την μέθοδο SaveAllDataDB για την αποθήκευση 

           //των ιστοσελίδων που έχει η ουρά κάθε φορά. 

           SaveAllDataDB(uri.ToString()); 

       } 
       catch (Exception ex) 

       {                 

       } 
} 

     Ο κώδικας αρχικά ξεκινά κάνοντας ένα πρότυπο µε το οποίο θα ψάχνει µέσα σε 
ένα html αρχείο και κατόπιν µέσα σε µια foreach προσθέτει τα urls που εντόπισε στην 
δοµή δεδοµένων. Εφόσον ολοκληρώσει την έρευνα για την κάθε σελίδα και 
ενηµερώσει το λεξικό και την δοµή δεδοµένων µε τα urls που εντόπισε εκτελεί την 
µέθοδο SaveAllDataDB η οποία αναλαµβάνει να κάνει λήψη της τρέχουσας 
ιστοσελίδας και να την αποθηκεύσει στην βάση. Η παραπάνω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται διαρκώς για κάθε url ξεχωριστά. Ενώ σε κάθε βήµα επανάληψης 
καλείτε η µέθοδος Parsing για να εµπλουτιστεί η δοµή δεδοµένων µε νέα urls κάθε 
φορά. Ο κώδικας της µεθόδου SaveAllDataDB είναι ο παρακάτω : 
 
//Μέθοδος SaveAllDataDB κάνει λήψη των urls  
//που περιέχει κάθε φορά η ουρά και τα αποθηκεύει 
//στην βάση δεδομένων. 
private void SaveAllDataDB(string targetUrl) 
{ 
      try 
      { 
          //Για κάθε στοιχείο της ουράς εκτελεί  
          //την foreach loop 
          foreach (string q in queURLs.ToArray()) 
          { 
               //Κάνει λήψη της ιστοσελίδας απο το internet 
               html = w.DownloadData(q); 
               //Αποθηκεύει την ιστοσελίδα στην βάση δεδομένων 
               AddUrls(targetUrl, q); 
               //Αφαιρεί απο την ουρά το url 
               queURLs.Dequeue(); 
               //Το url αρχικό/στόχο δεν το ξανά κάνει parsing. 
               if (q == targetUrl) 
                   continue; 
               else 
               //τρέχει την μέθοδο parser ξανά για το url 
               Parser(LoadSiteContent(q), new Uri(q)); 
          } 
      } 
      catch (Exception ex) 
      { 
      } 
} 
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    Έτσι όπως παρατηρούµε από τον πιο πάνω κώδικα για κάθε στοιχείο της ουράς 
κάνουµε λήψη του url µε ένα WebClient αντικείµενο και καλούµε την AddUrls ώστε 
να το προσθέσει στην βάση δεδοµένων. Αµέσως µετά το συγκεκριµένο url αφαιρείται 
από την δοµή δεδοµένων αλλά όχι από το λεξικό. Επίσης αν το url είναι το αρχικό δεν 
κάνουµε Parsing ξανά διότι έχει ήδη γίνει  για τα υπόλοιπα urls εκτελείτε η Parsing 
και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. 
 

5.4  Παράλληλη Εκτέλεση 
      Κατά την παράλληλη εκτέλεση όπως αναφέραµε και στο Κεφ. 5.2 ο χρήστης έχει 
4 διαφορετικές επιλογές. Όπως και στην ακολουθιακή εκτέλεση έτσι και στην 
παράλληλη δύο είναι οι κύριες µέθοδοι  και αυτές είναι η _Parser και η 
_SaveAllDataDB. Επίσης στην παράλληλη εκτέλεση γίνεται χρήση ταυτόχρονων 
δοµών δεδοµένων όπως και στην εφαρµογή του Κεφ. 4. Για την εισαγωγή urls 
κάνουµε χρήση ενός Blocking Collection και για το λεξικό που θα κάνει έλεγχο των 
urls που έχουν γίνει Parsing κάνουµε χρήση ενός ταυτόχρονου λεξικού. Η µέθοδος 
που εισάγει urls στο Blocking Collection είναι η πιο κάτω : 
 
//Μέθοδος _EnqueueURLs προσθέτει στο BlockingCollection 
//και στο λεξικό τα urls που εντοπίζει ο 
//παράλληλος web crawler 
private bool _EnqueueURLs(string url,int mode) 
{ 
       //Πρίν εισάγουμε νέα urls στο BlockingCollection 
       //ελέγχουμε αν υπάρχουν ήδη στο λεξικό 
       //Αν υπάρχουν επιστρέφει false 
       if (_visitedURL.ContainsKey(url) && mode <=3) 
           return false; 
       else 
       { 
           //Αν δεν υπάρχουν στο λεξικό 
           //Τότε τα προσθέτει στο BlockingCollection 
           //και ενημερώνει το λεξικό 
           //και επιστρέφει true 
           _queueURLs.Add(url); 
           _visitedURL.TryAdd(url, url); 
            return true; 
        } 
} 

 
       Όπως παρατηρούµε διαφέρει πολύ λίγο από την ακολουθιακή µέθοδο 
EnqueueURLs που παρουσιάσαµε στο Κεφ. 5.3. Οι διαφορές είναι ότι πλέον και το 
λεξικό και το Blocking Collection µπορούν να δεχτούν ταυτόχρονα στοιχεία και 
επίσης αντί για ουρά χρησιµοποιούµε Blocking Collection. Επίσης ο έλεγχος γίνεται 
και για mode <= 3 δηλαδή για την επιλογή Map / Reduce το Blocking Collection 
δέχεται και urls που έχει ήδη επεξεργαστεί αυτό γίνεται για την υλοποίηση της Map / 
Reduce και µόνο µιας και θέλουµε να δείξουµε την Reduce διαδικασία στα δεδοµένα 
της δοµής. Πριν παρουσιάσουµε την _Parser αξίζει να τονίσουµε πως δεν εκτελούµε 
ασύγχρονα καµία µέθοδο στις επιλογές παράλληλης εκτέλεσης όπως και έγινε στην 
ακολουθιακή εκτέλεση.  Τόσο η µέθοδος LoadSiteContent όσο και η µέθοδος   
AddUrls είναι κοινές µε την ακολουθιακή εκτέλεση και έχουν την ίδια συµπεριφορά 
και χρήση και στην παράλληλη εκτέλεση. Επίσης η παράµετρος mode για την τιµή 1 
είναι η επιλογή Parallel With Tasks, για τιµή 2 είναι PLINQ, για τιµή 3 είναι Producer 
Consumer και για τιµή 4 είναι η Map / Reduce.  Ο κώδικας της _Parser είναι : 
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//Μέθοδος _Parser είναι η παράλληλη υλοποίηση του Parser με 4 διαφορετικές λειτουργίες  
private void _Parser(string html_content, Uri uri,int iMode) 
{ 
      try 
      { 
         //Δημιουργούμε ένα πρότυπο για να βρίσκει λέξεις href/src html tags. 
         string pattern = @"(href|HREF|src|SRC)[ ]*=[ ]*[""'][^""'#>]+[""']"; 
         //Δημιουργία ενός αντικειμένου Regex για να γίνει σύγκριση 
         //Με την χρήση των Reqular expressions. 
         Regex reg = new Regex(pattern, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled); 
         //Δημιουργούμε μια συλλογή απο συγκρίσεις 
         MatchCollection matches = reg.Matches(html_content); 
         //Δημιουργία ενός αντικειμένου Uri 
         Uri myUrl; 
         if (iMode == 1 || iMode == 2 || iMode == 4) 
         { 
             //Δημιουργία Tasks για παράλληλη εκτέλεση 
             Task.Factory.StartNew(() => 
             { 
               //Αν γίνει κλίση της cancel τότε ακυρώνει τα tasks. 
               if (token.IsCancellationRequested) 
                   token.ThrowIfCancellationRequested(); //Παράλληλη Foreach 
               Parallel.ForEach(matches.Cast<Match>(), (match, loopState) => 
               { 
                 //Αν γίνει ακύρωση διακόπτουμε την foreach 
                   if (isCanceled) 
                      loopState.Break(); 
                 //κάνουμε trim σε διπλά αυτάκια,ανάποδη κάθετο,διέση,μεγαλύτερο.. 
                 pattern = match.Value.Substring(match.Value.IndexOf('=') + 1).Trim('"', '\'', 
'#', ' ', '>'); 
                 //ελέγχουμε αν αρχίζει απο http/https ή με δύο τελείες. 
                 if (pattern.IndexOf("..") != -1 ||  
                     pattern.StartsWith("http://") == false || pattern.StartsWith("https://")) 
                 { 
                     if (Uri.TryCreate(pattern, UriKind.RelativeOrAbsolute, out myUrl)) 
                     { 
                          pattern = new Uri(uri, myUrl).AbsoluteUri;   //εξαγουμε το url 
                         if ((pattern.StartsWith("http://") == false) && 
(pattern.StartsWith("https://") == false)  && (!Regex.IsMatch(pattern, "^(http|https):"))) 
                            pattern = "http://" + pattern; 
                            _EnqueueURLs(pattern, iMode); //Εισάγουμε στο blockingCollection url 
                      } 
                   } 
                 }); 
                  _SaveAllDataDB(uri.ToString(), iMode); //Σώζουμε στη βάση τα δεδομένα 
                 }, tokenSource.Token); 
           } 

     Ο παραπάνω κώδικας είναι µόνο για τις επιλογές Parallel With Tasks, PLINQ και 
Map / Reduce και είναι κοινός ως προς το Parsing. Όπως παρατηρούµε αρχικά 
δηµιουργούµε ένα string ως πρότυπο µε βάση του οποίου θα ψάχνει για αναφορές 
µέσα στο html αρχείο µε  την  βοήθεια του αντικειµένου reg. Αµέσως µετά 
δηµιουργούµε λίστα από tasks µε την εντολή Task.Factory.StartNew() και το 
Framework αναλαµβάνει να δηµιουργήσει τόσα tasks όσα µπορεί το υπολογιστικό 
σύστηµα ανάλογα µε τον φόρτο εργασίας που έχει την δεδοµένη χρονική στιγµή. 
Πριν εκτελεστεί η Parallel.Foreach γίνεται έλεγχος µην τυχόν ο χρήστης ακύρωσε την 
διαδικασία και κατά συνέπεια και τα tasks. Αν γίνει ακύρωση τότε τα tasks 
ακυρώνονται και αποδεσµεύονται από την µνήµη. Στην συνέχεια εκτελείτε η 
Parallel.Foreach αντί για την Foreach που εκτελεί η ακολουθιακή εκτέλεση της Parser 
που περιγράψαµε στο Κεφ. 5.3 εντός της Parallel.Foreach τρέχει ο ίδιος κώδικας 
όπως και στην ακολουθιακή εκτέλεση µε την διαφορά της _EnqueueURLs αντί της 
EnqueueURLs.  Μετά  την Parallel.Foreach εκτελείτε η µέθοδος _SaveAllDataDB. 
Παρακάτω ακολουθεί η συνέχεια του κώδικα της µεθόδου _Parser για την επιλογή 
Producer / Consumer : 
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  else if (iMode == 3)   //Producer Consumer Pattern 

  { 
        //Δημιουργούμε έναν πίνακα απο tasks με 3 task σε ρόλο producers 

        Task[] producers = new Task[3]; 

        for (int i = 0; i < 3; i++) 

        { 
            //Έναρξη των tasks 

            producers[i] = Task.Factory.StartNew(() => 

            { 
                //Αν γίνει κλίση της cancel τότε ακυρώνει τα tasks. 

                if (token.IsCancellationRequested) 

                    token.ThrowIfCancellationRequested(); 
                //Παράλληλη Foreach 

                Parallel.ForEach(matches.Cast<Match>(), (match, loopState) => 

                { 
                     //Αν γίνει ακύρωση διακόπτουμε την foreach 

                     if (isCanceled) 

                        loopState.Break(); 
                     //κάνουμε trim σε διπλά αυτάκια,ανάποδη κάθετο,διέση,μεγαλύτερο.. 

                pattern = match.Value.Substring(match.Value.IndexOf('=') + 1).Trim('"', '\'', '#', 
' ', '>'); 

                     if (pattern.IndexOf("..") != -1 ||  

                         pattern.StartsWith("http://") || pattern.StartsWith("https://")) 

                     { 
                          if (Uri.TryCreate(pattern, UriKind.RelativeOrAbsolute, out myUrl)) 

                          { 
                              //εξάγουμε το url 

                              pattern = new Uri(uri, myUrl).AbsoluteUri; 

                              if ((!Regex.IsMatch(pattern, "^(http|https):"))) 

                                  pattern = "http://" + pattern; 

                              //Εισάγουμε στο blockingCollection το url 

                              _EnqueueURLs(pattern,iMode); 
                           } 
                      } 
                   }); 
                }, token); 
            } 
            //Δημιουργούμε έναν συνεχιστή των tasks ανεξάρτητα 

            //με την ολοκλήρωση τους  

            Task.Factory.ContinueWhenAll(producers, items => 

            { 
                 _queueURLs.CompleteAdding(); 
            }); 
            //Δημιουργία Task Consumer όπου και αποθηκεύει 

            //Στη βάση τα δεδομένα 

            Task Consumer = Task.Factory.StartNew(() => 

            { 
                 while (!_queueURLs.IsCompleted) 

                 { 
                     _SaveAllDataDB(uri.ToString(), iMode); 
                 } 
            }); 
            //Αναμένει να ολοκληρωθεί το task 

            Consumer.Wait(); 
         } 
   } 
         catch (Exception ex) 

         {} 

} 

 
     Στο πιο πάνω κώδικα της _Parser έχουµε την υλοποίηση της επιλογής Producer / 
Consumer έτσι σύµφωνα µε το πρότυπο δηµιουργούµε αρχικά τρία tasks σε ρόλο 
producer µε την εντολή Task[] producers = new Task[3] και µετά εντός µιας for 
υλοποιούµε τα τρία tasks µε την εντολή producers[i] = Task.Factory.StartNew() και 
µέσα στο τµήµα κώδικα που ακολουθεί υλοποιούµε τον ίδιο κώδικα που έχουν οι 
επιλογές 1 ,2 και 4 που περιγράψαµε παραπάνω. Εφόσον ολοκληρώσει η for 
σύµφωνα µε το πρότυπο θα πρέπει να ξεκινήσει ο consumer. Πριν ξεκινήσει ο 
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consumer θα πρέπει να προβλέψουµε ότι οι producers έχουν ολοκληρώσει και δεν 
είναι σε εξέλιξη κανένα task. Για να το πετύχουµε αυτό δηµιουργούµε ένα συνεχιστή 
ο οποίος θα συνεχίσει εφόσον ολοκληρωθούν όλοι producers εφόσον δηλαδή 
ολοκληρωθεί η εισαγωγή στο Blocking Collection. Η εντολή είναι : 
Task.Factory.ContinueWhenAll στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε και την εντολή Task.WaitAll(producers) η οποία είναι και πιο 
απλή και κάνει την ίδια δουλειά ωστόσο µε την ContinueWhenAll εσωτερικά της 
οποίας εκτελείτε η εντολή _queueURLs.CompleteAdding() λέµε στο Blocking 
Collection να µην δεχτεί άλλα στοιχεία από κανένα task και µε αυτό τον τρόπο 
κλειδώνουµε προσωρινά την συλλογή µας. Αυτός είναι και ο λόγος που 
χρησιµοποιούµε Blocking Collection και όχι κάποια άλλη ταυτόχρονη δοµή. Επίσης 
το Blocking Collection διαθέτει και ιδιότητα µε την οποία µπορούµε να 
προκαθορίσουµε των αριθµό των στοιχείων που µπορεί να δεχτεί και όταν περάσει το 
όριο η συλλογή κλειδώνει από µόνη της. Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη αν 
θέλουµε να περιορίσουµε την αύξηση της τοπικής µνήµης και γενικά είναι πιο 
χρήσιµο για µεγάλο όγκο δεδοµένων. Αµέσως µετά εκτελείτε ο Consumer για τον 
οποίο υλοποιούµε µια λίστα από Tasks και µέσα εκτελείτε η µέθοδο 
_SaveAllDataDB. 
          Ο κώδικας της µεθόδου _SaveAllDataDB καλείτε και αυτή όπως είδαµε στην 
µέθοδο _Parser ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη αλλάζει και η τιµή της 
µεταβλητής mode. Έτσι ο κώδικας της µεθόδου _SaveAllDataDB για mode = 1 ή για 
την επιλογή Parallel With Tasks είναι ο παρακάτω : 
 
//Μέθοδο _SaveAllDataDB αναλαμβάνει να σώσει 
//όλα τα δεδομένα στην βάση  
private void _SaveAllDataDB(string targetUrl,int Mode) 
{ 
       try 
       { 
           if (Mode == 1) //Task Parallel 
           { 
                //Μέσα σε μια Parallel Foreach url.. 
                Parallel.ForEach(_queueURLs, () => new WebClient(), 
                                (q, loopstate, webClient) => 
                { 
                                 //Κάνουμε λήψη του Url 
                                 html = webClient.DownloadData(q); 
                                 //Αποθηκεύουμε στην βάση δεδομένων την ιστοσελίδα 
                                 AddUrls(targetUrl, q); 
                                 //Αφαιρούμε απο το BlockingCollection το url 
                                 _queueURLs.TryTake(out q); 
                                 //Εκτελούμε Parsing για το επόμενο url. 
                                 if (!(q == targetUrl)) 
                                    _Parser(LoadSiteContent(q), new Uri(q), Mode); 
                                 return webClient; 
                 }, (webClient) => { }); 
           } 

 
Στον παραπάνω κώδικα µέσα σε µια Parallel.Foreach κάνουµε λήψη της εκάστοτε 
ιστοσελίδας µε ένα WebClient. Έχει σηµασία ο τρόπος που δηµιουργούµε το 
WebClient γιατί παράλληλα δηµιουργούνται πολλά αντικείµενα τύπου WebClient. Αν 
το αντικείµενο WebClient το δηµιουργούσαµε εντός του σώµατος της 
Parallel.Foreach µε τον κλασικό τρόπο (WebClient w = new WebClient()) τότε σε 
λειτουργικό σύστηµα τύπου εξυπηρετητή (Server) δεν θα είχαµε πρόβληµα αλλά 
απλό λειτουργικό σύστηµα θα είχαµε πρόβληµα όταν ο αριθµός των ανοιχτών 
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ταυτόχρονων  session ξεπερνούσε το 100. Αλλά ακόµη και να µην είχαµε το πιο πάνω 
πρόβληµα θα είχαµε πολλά αντικείµενα τα οποία θα δεσµεύανε αρκετό χώρο µνήµης. 
Αµέσως µετά την λήψη της ιστοσελίδας γίνεται κλίση της µεθόδου AddUrls η οποία 
αποθηκεύει την ιστοσελίδα στην βάση και τέλος το url αφαιρείται από το Blocking 
Collection και  εκτελεί την µέθοδος _Parser για το επόµενο url. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται. 
      Ο κώδικας της µεθόδου για τις επιλογές 2 και 3 ή PLINQ και Producer / 
Consumer είναι ο παρακάτω : 
 
else if (Mode == 2 || Mode == 3) //PLINQ & Producer Consumer 
{ 
    //Δημιουργεί ένα αντικείμενο webClient με την ThreadLocal 
    //Εκτελούμε ένα Παράλληλο LINQ ερώτημα 
    var webClient = new ThreadLocal<WebClient>(() => new WebClient()); 
    _queueURLs.AsParallel().Where(q => Regex.IsMatch(q, "^(http|https):") == true).ForAll(q => 
    { 
           //Μέσα στην ForAll για κάθε αποτέλεσμα / γραμμή 
           //Κάνουμε λήψη του Url 
           html = webClient.Value.DownloadData(q); 
           //Αποθηκεύουμε στην βάση δεδομένων την ιστοσελίδα 
           AddUrls(targetUrl, q); 
           //Αφαιρούμε απο το BlockingCollection το url 
          _queueURLs.TryTake(out q); 
           //Εκτελούμε Parsing για το επόμενο url. 
           if (!(q == targetUrl)) 
               _Parser(LoadSiteContent(q), new Uri(q), Mode); 
      }); 
} 

 
      Στον παραπάνω κώδικα δηµιουργούµε ένα παράλληλο LINQ ερώτηµα και µε την 
επιλογή ForAll για κάθε αποτέλεσµα του κάνουµε λήψη της ιστοσελίδας και 
αντίστοιχα έχουµε τον ίδιο κώδικα που αναφέραµε και πιο πάνω. Και εδώ έχει 
σηµασία το πώς δηµιουργούµε το αντικείµενο WebClient όπου γίνεται µε την 
ThreadLocal. Τέλος ο κώδικας για την επιλογή Map / Reduce είναι : 
 
else if (Mode == 4)  //Map/Reduce & PLINQ 
{ 
     //Δημιουργούμε την Map με ζεύγη (url,int)   
     map = _queueURLs.AsParallel().ToLookup(p => p, k => 1); 
     //Δημιουργούμε την Reduce με PLINQ Το ερώτημα φέρνει όλα τα urls τα οποία εμφανίζονται  
     //Πάνω απο μια φορά μιας και για Mode = 4  δεν γίνεται 
     //Έλεγχος για διπλά urls... 
     var reduce = from IGrouping<string, int> urlMap 
                   in map.AsParallel() 
                   where urlMap.Count() > 1 
                   select new { URLs = urlMap.Key, Count = urlMap.Count() }; 
     foreach (var url in reduce) 
     { 
          //Δημιουργούμε ένα WebClient. 
          WebClient webClient = new WebClient(); 
          //Κάνουμε λήψη του Url 
          html = webClient.DownloadData(url.URLs); 
          //Αποθηκεύουμε στην βάση δεδομένων την ιστοσελίδα 
          AddUrls(targetUrl, url.URLs); 
          //Εκτελούμε Parsing για το επόμενο url. 
          if (!(url.URLs == targetUrl)) 
             _Parser(LoadSiteContent(url.URLs), new Uri(url.URLs), Mode); 
      } 
} 
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Όπως αναφέραµε και στο Κεφ. 5.1 η Map / Reduce δεν είναι κατάλληλη για την 
διαδικασία crawling µιας και για κάθε url εξάγουµε περισσότερα urls. ∆εν µπορούµε 
δηλαδή να εφαρµόσουµε Reduce. Ωστόσο για να παρουσιάσουµε την τεχνική Map / 
Reduce υλοποιήσαµε τα παρακάτω βήµατα : 

1. H _Parser συλλέγει urls και τα προσθέτει στο Blocking Collection χωρίς όµως 
η µέθοδος _EnqueueURLs να ελέγχει για urls που έχει ήδη επεξεργαστεί. Έτσι 
στο Blocking Collection υπάρχουν επαναλαµβανόµενα urls.  

2. ∆ηµιουργούµε την map µε ένα PLINQ ερώτηµα το οποίο έχει ζεύγη τα urls 
και k = 1.  

3. ∆ηµιουργούµε την Reduce µε ένα PLINQ ερώτηµα το οποίο µας επιστρέφει 
όλα τα urls τα οποία εµφανίζονται πάνω από µια φορά στο Blocking 
Collection. 

4. Με µια Foreach στα περιεχόµενα της Reduce κάνουµε λήψη της ιστοσελίδας 
και αποθηκεύουµε την ιστοσελίδα στην βάση εκτελώντας τον ίδιο κώδικα που 
αναφέραµε πιο πάνω. 

 

5.6 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 
       Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουµε µια σειρά από πειραµατικές εκτελέσεις του 
PCrawler µε όλες τις επιλογές αλγορίθµων που έχει το πρόγραµµα.  Η εκτέλεση του 
προγράµµατος γίνεται σε τρία διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά επεξεργαστών : 
 

Μοντέλο 
Επεξεργαστή 

(C.P.U Model) 

Αριθµός 
Πυρήνων 

 

Νήµατα / 
Threads 

Cache 
Memory 

(MB) 

Ταχύτητα 
Ρολογιού 

(GHz) 
Core i3 2 4 3 2.4 
Core i5 2 4 3 3.1 
Core i7 4 8 8 3.4 

                         Πίνακας 5.1 : Χαρακτηριστικά Επεξεργαστών  
 
     Επειδή ο Crawler συλλέγει ιστοσελίδες στην βάση δεδοµένων του θα πρέπει να 
αναφέρουµε πως η ταχύτητα λήψης είναι στα 5.25 Mbps περίπου και το λειτουργικό 
σύστηµα Windows 7. To url στόχο που επιλέγουµε και για τις 5 διαφορετικές 
επιλογές είναι ίδιο και είναι το www.in.gr . Στον πίνακα 5.1 παρατηρούµε πως ο 
επεξεργαστής Core i3 διαθέτει 2 φυσικούς πυρήνες και 4 λογικά νήµατα υλικού και η 
ταχύτητα ρολογιού του είναι στα 2.4 GHz. Η εκτέλεση της εφαρµογής PCrawler σε 
επεξεργαστή Core i3 παράγει τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.2 : 
 

Αλγόριθµος Αριθµός Ληφθέντων   
Ιστοσελίδων 

Χρόνος (Sec) 

Ακολουθιακή Εκτέλεση 111 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
Parallel With Tasks 303 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

PLINQ 365 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
Producer Consumer 197 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

Map/Reduce 519 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
                    Πίνακας 5.2  : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης PCrawler σε Core i3 
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Αντίστοιχα η εκτέλεση της εφαρµογής σε επεξεργαστή Core i5 παράγει τον πίνακα 
5.3 : 
 

Αλγόριθµος Αριθµός Ληφθέντων   
Ιστοσελίδων 

Χρόνος (Sec) 

Ακολουθιακή Εκτέλεση 160 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
Parallel With Tasks 360 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

PLINQ 373 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
Producer Consumer 242 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

Map/Reduce 605 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
                       Πίνακας 5.3  : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης PCrawler σε Core i5 
 
Αντίστοιχα η εκτέλεση της εφαρµογής σε επεξεργαστή Core i7 παράγει τον πίνακα 
5.4 : 
 

Αλγόριθµος Αριθµός Ληφθέντων   
Ιστοσελίδων 

Χρόνος (Sec) 

Ακολουθιακή Εκτέλεση 209 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
Parallel With Tasks 720 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

PLINQ 812 Ιστοσελίδες 60 Seconds 
Producer Consumer 592 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

Map/Reduce 1030 Ιστοσελίδες 60 Seconds 

                       Πίνακας 5.4  : Αποτελέσµατα Εκτέλεσης PCrawler σε Core i7 
 
Όπως παρατηρούµε στα αποτελέσµατα εκτέλεσης από τους πίνακες 5.2, 5.3 και 5.4  
διαπιστώνουµε µια σαφή διαφορά όλων των παράλληλων εκτελέσεων από αυτή της 
ακολουθιακής. Επίσης η Map/Reduce όπως και αναφέραµε παραπάνω δεν είναι 
αντιπροσωπευτική µιας και σε αυτή την περίπτωση κάνει crawling και ιστοσελίδες 
που έχει επισκεφτεί και στο παρελθόν για το λόγω αυτό είναι και διπλάσια τα 
αποτελέσµατα του. Η πιο αργή είναι η εκτέλεση Producer / Consumer κι αυτό γιατί ο 
αλγόριθµος έχει δύο φάσεις όπως αναφέραµε και στο Κεφ. 5.4. Αντίστοιχα η PLINQ 
και η Parallel With Tasks είναι σχεδόν ισοδύναµες. Επίσης παρατηρούµε και την 
διαφορά ανάµεσα σε επεξεργαστές Core i3 και Core i5 µε δύο πυρήνες µε 
επεξεργαστή Core i7 ο οποίος διαθέτει τέσσερις πυρήνες.  
       

5.7 Συµπεράσµατα 
     Όπως αναφέραµε στο Κεφάλαιο 3 η TPL µας δίνει την δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουµε όλους τους διαθέσιµους πυρήνες που διαθέτει το υπολογιστικό 
σύστηµα. Ένα βασικό µέτρο σύγκρισης για κάθε API το οποίο υπόσχεται 
παραλληλισµό όπως η TPL είναι ο βαθµός παρέµβασης του εκάστοτε 
προγραµµατιστή ώστε ο σειριακός αλγόριθµος να µετατραπεί σε παράλληλος. Η TPL 
διαθέτει µια σειρά από δυνατότητες τις οποίες παρουσιάσαµε και πιο πάνω όπως 
συγχρονισµός, δυναµικές ταυτόχρονες δοµές δεδοµένων κτλ. οι οποίες επιτρέπουν 
στον προγραµµατιστή να εφαρµόσει παραλληλισµό µε µεγαλύτερη ευκολία και 
ασφάλεια. Το Framework αναλαµβάνει να λύσει µια  σειρά από χρόνια προβλήµατα 
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στον παράλληλο προγραµµατισµό όπως πχ ο συγχρονισµός των tasks και η 
απελευθέρωση tasks (καταστροφή τους) από την µνήµη όταν αυτά είναι αδρανή για 
αρκετή ώρα. Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει ο παραλληλισµός µε tasks 
είναι τα παρακάτω : 

• Περισσότερο έξυπνα και επεκτάσιµα όσον αφορά την χρησιµοποίηση των 
διαθέσιµων πόρων υλικού. Στο παρασκήνιο όλα τα tasks είναι σε µια ουρά 
όπου ο διαχειριστής των Tasks (Thread Pool)  µε αλγορίθµους όπως ο hill – 
climbing αναλαµβάνει πoια tasks θα εκτελέσει  πρώτα. 

• Περισσότερο ευελιξία για κάθε task. Περισσότερες προγραµµατιστικές 
δυνατότητες.  

• Σηµαντικές βελτιώσεις στην αποσφαλµάτωση κώδικα (Debugging). Η TPL 
και το .net Visual Studio προσφέρει δυνατότητες αποσφαλµάτωση κώδικα 
κάτι που δεν προσφέρουν άλλα API όπως πχ το MPI. H TPL διαθέτει τον 
χώρο ονοµάτων System.Diagnostics και συγκεκριµένα την κλάση Stopwatch 
η οποία διαθέτει µια σειρά µεθόδων όπως η Start() έναρξη χρόνου, Stop() 
διακοπή µέτρησης χρόνου , Reset() διακοπή χρονοµέτρου και εκκίνηση νέας 
µέτρησης κ.α. οι οποίες µας επιτρέπουν να µετράµε τις επιδόσεις από την 
εφαρµογή παραλληλισµού σε κάθε τµήµα κώδικα. Επίσης το Visual Studio 
διαθέτει το εργαλείο ανάλυσης παράλληλης επίδοσης (Performing Parallel 
Analysis). Με το συγκεκριµένο εργαλείο ο προγραµµατιστής µπορεί κατά την 
εκτέλεση του προγράµµατος να εξάγει γραφήµατα τα οποία αναλύουν την 
χρήση των διαθέσιµων επεξεργαστών καθώς και την χρονική επίδοση του 
κάθε νήµατος. Τέλος µπορούµε να κάνουµε αποσφαλµάτωση ορίζοντας 
διακόπτες (breakpoint)  και το Visual Studio µας πληροφορεί για το κάθε Task 
που εκτελείτε τα αποτελέσµατα που επιστρέφει. Το κάθε Task διαθέτει ένα 
µοναδικό αριθµό ID όπου κατά την αποσφαλµάτωση ο αριθµός είναι ορατός 
για κάθε task που εκτελείτε. Ταυτόχρονα µας πληροφορεί και για την 
κατάσταση του κάθε task πχ αν είναι σε αναµονή ή αν εκτελείτε.  

• Υποστήριξη της γλώσσας και του API. Ο Κάθε προγραµµατιστής µπορεί να 
βρει υλικό και παραδείγµατα στο Internet και σε επίσηµα forums της 
Microsoft. Η Microsoft διαθέτει και µια σειρά από forums στα οποία οι 
προγραµµατιστές υποβάλλουν ερωτήµατα σχετικά µε την TPL και άλλοι 
προγραµµατιστές που αντιµετώπισαν παρόµοια προβλήµατα προτείνουν 
λύσεις. 

• Ευκολία στην χρήση του. Γενικά η TPL είναι πολύ εύκολη στην χρήση της 
και στην ενσωµάτωση της σε µια εφαρµογή. Επίσης δεν εισάγει ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα στον κώδικα µιας και µε λίγες εντολές ο κώδικας µετατρέπετε 
σε παράλληλος. 

Η TPL εκτός από πλεονεκτήµατα τα οποία αναφέραµε πιο πάνω διαθέτει και µια 
σειρά από µειονεκτήµατα και περιορισµούς. Τα πιο βασικά µειονεκτήµατα τα οποία 
χρήζουν περεταίρω βελτιώσεις είναι τα παρακάτω : 

1. Η PLINQ όπως και η LINQ εξακολουθεί να είναι αργή και πολλές φορές αντί 
να βελτιώνει δυσχεραίνει περαιτέρω την ταχύτητα εκτέλεσης. Επίσης όπως 
αναφέραµε και στο Κεφ. 3 ο αλγόριθµος της PLINQ είναι συντηρητικός που 
σηµαίνει πως ένα ερώτηµα PLINQ µπορεί να µην εκτελεστεί παράλληλα 
αλλά ακολουθιακά αν αυτό κρίνει ο αναλυτής ερωτηµάτων. Η Microsoft στην 
έκδοση .Net Framework 4.5 βελτιώνει τον παραπάνω αλγόριθµο. 
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2. Η TPL είναι ιδανική για παραλληλισµό σε εφαρµογές που εκτελούνται στο 
ίδιο υπολογιστικό µηχάνηµα και όχι σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή ένα GRID. 
Αυτό γιατί δεν διαθέτει ιδιαίτερα εργαλεία για επικοινωνία µέσο δικτύου 
όπως πχ το MPI (Message Passing Interface). Αντίθετα µερική λύση στο 
πρόβληµα αυτό προσφέρει η βιβλιοθήκη Dataflow η οποία όµως χρήζει 
περαιτέρω εξέλιξη. 

3. Η TPL δεν έχει καλές επιδόσεις σε επεξεργαστές της γενιάς Core Duo και 
AMD Athlon xp όπου και οι δύο σειρές είναι µε 2 λογικούς πυρήνες και 
πλέον. Συγκεκριµένα δεν καταφέρνει να κάνει σωστή χρήση των διαθέσιµων 
πυρήνων για την ακρίβεια αρκετές φορές κολλάει ή διακόπτει απότοµα την 
εκτέλεση. Ωστόσο σε επεξεργαστές Core ix και AMD Buldozer η TPL 
ανταποκρίνεται άµεσα και κάνει χρήση όλους τους διαθέσιµους πυρήνες. 
Τέλος δεν παρέχει καµία δυνατότητα σε επεξεργαστές αρχιτεκτονικής ARM 
οι οποίοι είναι για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) και tablets κι αυτό γιατί 
η αρχιτεκτονική A.R.M είναι στην ουσία προηγµένη γενιά επεξεργαστών 
RISC.   

Γενικά κάθε παράλληλο API προγραµµατισµού κρίνετε στην πράξη και 
συγκεκριµένα κατά πόσο οι προγραµµατιστές θα το επιλέξουν ή όχι για να 
µετατρέψουν τις εφαρµογές τους σε παράλληλες. Επίσης ένα προγραµµατιστικό API 
σαν την TPL θα είναι χρήσιµο αν συνεχίσει να ακολουθεί τις εξελίξεις στην 
αρχιτεκτονική των επεξεργαστών και αν συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις του. 
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