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--------ΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµαΣχεδιάγραµµα--------

ΘεωρητικόΘεωρητικόΘεωρητικόΘεωρητικό υπόβαθρουπόβαθρουπόβαθρουπόβαθρο
Ανάκτηση Εικόνων Βάσει Περιεχοµένου

Σύγκριση Εικόνων
Στοιχεία & Τεχνολογίες Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας

Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου
Επεξεργασία Εικόνας

ΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογή
Περιγραφή Εφαρµογής

Προγραµµατιστικές Λεπτοµέρειες Εφαρµογής

ΠειράµαταΠειράµαταΠειράµαταΠειράµατα
Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συµπεράσµατα
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ΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικέςΠρογραµµατιστικές
ΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειεςΛεπτοµέρειες ΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογής

• Περιβάλλον ανάπτυξης
– Eclipse Java EE IDE for Web DevelopersEclipse Java EE IDE for Web DevelopersEclipse Java EE IDE for Web DevelopersEclipse Java EE IDE for Web Developers

(Helios Service Release 2)

• Έκδοση JREJREJREJRE της Java: 1.7.0 (update 2)
• ∆ιακοµιστής ιστοσελίδων: Apache TomcatApache TomcatApache TomcatApache Tomcat 7.0 

• 2.6242.6242.6242.624 γραµµές (συν 722722722722 για τον ενδιάµεσο
πελάτη µε γραφικό) σε Java,

• 68686868 γραµµές σε JavaScript και
• 923923923923 γραµµές (ο τελικός πελάτης µε ιστοσελίδες)

σε JSP (και υποστηρικτικές κλάσεις Java).

• Συνολικά: 4.3374.3374.3374.337 γραµµές κώδικα

9.
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ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

• Ταχύτατη εκτέλεση λόγω
– προ-επεξεργασίας µε δοµές δεδοµένων
– παραλληλοποίησης
– αποµακρυσµένης πρόσβασης

• Καλή σχεδίαση
– αρχές και πρότυπα
– αρχιτεκτονική σε επίπεδα

• Προσαρµοστικότητα
σε νέα πλαίσια αναζήτησης
– κειµένου, ήχου, βίντεο
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ΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέτα γραφικούγραφικούγραφικούγραφικούγραφικούγραφικούγραφικούγραφικού πελάτηπελάτηπελάτηπελάτηπελάτηπελάτηπελάτηπελάτη



6

ΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέτα
διακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστή αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης
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ΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέταΠακέτα
διακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστήδιακοµιστή ιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδων
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ΑνάκτησηΑνάκτησηΑνάκτησηΑνάκτησηΑνάκτησηΑνάκτησηΑνάκτησηΑνάκτηση ΕικόνωνΕικόνωνΕικόνωνΕικόνωνΕικόνωνΕικόνωνΕικόνωνΕικόνων
ΒάσειΒάσειΒάσειΒάσειΒάσειΒάσειΒάσειΒάσει ΠεριεχοµένουΠεριεχοµένουΠεριεχοµένουΠεριεχοµένουΠεριεχοµένουΠεριεχοµένουΠεριεχοµένουΠεριεχοµένου

• ContentContentContentContent----Based Image RetrievalBased Image RetrievalBased Image RetrievalBased Image Retrieval –––– CBIRCBIRCBIRCBIR
– αναζήτηση εικόνων από συλλογές και βάσεις

δεδοµένων

• Παραδοσιακή αναζήτηση
– Μεταδεδοµένα της εικόνας:

λέξεις-κλειδιά, ετικέτες και περιγραφές

• Αναζήτηση «βάσει περιεχοµένου»
– Σηµασιολογική περιγραφή των περιεχοµένων

της κάθε εικόνας

2.
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ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογήςΕφαρµογής

• ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία::::

• Ταξινόµηση / Κατάταξη µιας
συλλογής εικόνων
ως προς την οµοιότητα µε µια
εικόνα-ερώτηµα.

8.
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ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές υλοποιήσειςυλοποιήσεις
• ΥπολογισµοίΥπολογισµοίΥπολογισµοίΥπολογισµοί::::
• Σειριακά, µε επεξεργασία των εικόνων µία προς

µία,
• ή παράλληλα:

– µε νήµατα Java,
– µε νήµατα, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία JOMP,
– µε διεργασίες, µε χρήση του MPJ Express,
– µε συνδυασµό MPJ Express και JOMP.

• ∆ιεπαφή∆ιεπαφή∆ιεπαφή∆ιεπαφή::::
– γραµµή εντολών στην κονσόλα, ως πρώτη έκδοση,
– γραφική διεπαφή, µε εφαρµογή Java ή µικροεφαρµογή,
– ιστοσελίδες διακοµιστή Java (JSP).

• ΚύριοςΚύριοςΚύριοςΚύριος όγκοςόγκοςόγκοςόγκος επεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίας::::
– τοπικά
– αποµακρυσµένα, µέσω RMI.
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ΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογήΣυλλογή εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων

• 100.000 εικόνες από τη συλλογή
εικόνων φυσικής ιστορίας του
Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας
(Berkeley)
– CalPhotos, http://calphotos.berkeley.edu

– Περισσότερες από 300.000 ψηφιακές
φωτογραφίες φυτών, ζώων, 
πετρωµάτων και τοπίων από όλο τον
κόσµο.
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ΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογήΕφαρµογή JavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJava
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ΑρχικήΑρχικήΑρχικήΑρχικήΑρχικήΑρχικήΑρχικήΑρχική σελίδασελίδασελίδασελίδασελίδασελίδασελίδασελίδα
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ΣελίδαΣελίδαΣελίδαΣελίδαΣελίδαΣελίδαΣελίδαΣελίδα αποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτων



15

ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες εικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόνας
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ΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικό αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης
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ΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασίαΠροεπεξεργασία

Εφαρµογή Java
(µε MPJ Express & JOMP)

Συλλογή αρχείων εικόνων

10110001
…

(Αρχεία βοηθητικών δοµών δεδοµένων)

Ιστογράµµατα

10110001
…

Γραφήµατα

abc…

Ονόµατα αρχείων

Εφαρµογή
προεπεξεργασίας

εικόνων
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ΚατανοµήΚατανοµή αρχείωναρχείων

0 1 2 3

∆ιεργασίες (MPJ Express)

1/0

1/1

Νήµατα (JOMP)

0/0

0/1

2/0

2/1

3/0

3/1

100.000 αρχεία εικόνων

25.000 αρχεία25.000 αρχεία 25.000 αρχεία 25.000 αρχεία

12.500 αρχεία

12.500 αρχεία 12.500 αρχεία 12.500 αρχεία

12.500 αρχεία

12.500 αρχεία

12.500 αρχεία 12.500 αρχεία

Εφαρµογή
προεπεξεργασίας

εικόνων
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ΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονική 3 3 3 3 3 3 3 3 επιπέδωνεπιπέδωνεπιπέδωνεπιπέδωνεπιπέδωνεπιπέδωνεπιπέδωνεπιπέδων

Φυλλοµετρητής

∆ιακοµιστής ιστοσελίδων
JSP

∆ιακοµιστής RMI
(µε MPJ Express & JOMP)

Τυπική εφαρµογή Java
(κονσόλας)

Παραθυρική εφαρµογή Java
(µε γραφικά στοιχεία)

∆ιακοµιστής αναζήτησης
παρόµοιων εικόνων

Πελάτες υποβολής αναζήτησης

Πελάτης ιστοσελίδων
(διαδικτυακή παρουσίαση στον χρήστη)

1111

3333

abc…

1011000
1…10110…

2222
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ΚατανοµήΚατανοµή επεξεργασίαςεπεξεργασίας

0 1 2 3

∆ιεργασίες (MPJ Express)

1/0

1/1

Νήµατα (JOMP)

0/0

0/1

2/0

2/1

3/0

3/1

Εικόνα-ερώτηµα

25.000 αρχεία25.000 αρχεία 25.000 αρχεία 25.000 αρχεία

12.500 αρχεία

12.500 αρχεία 12.500 αρχεία 12.500 αρχεία

12.500 αρχεία

12.500 αρχεία

12.500 αρχεία 12.500 αρχεία

∆ιακοµιστής
αναζήτησης

παρόµοιων εικόνων

Υπολογισµός οµοιότητας µε…
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∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής RMIRMIRMIRMIRMIRMIRMIRMI

0 1 2 3

∆ιεργασίες MPJ Express

0α

0β

1α

1β

2α

2β

3α

3β

Νήµατα Java

•∆ηµιουργία ενός νήµατος Java

•για κάθε διεργασία (0, 1, 2, 3) και

•για κάθε αίτηση (α, β).
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ΑρχέςΑρχέςΑρχέςΑρχέςΑρχέςΑρχέςΑρχέςΑρχές καικαικαικαικαικαικαικαι πρότυπαπρότυπαπρότυπαπρότυπαπρότυπαπρότυπαπρότυπαπρότυπα
αντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούςαντικειµενοστρεφούς σχεδίασηςσχεδίασηςσχεδίασηςσχεδίασηςσχεδίασηςσχεδίασηςσχεδίασηςσχεδίασης

• ΑρχέςΑρχέςΑρχέςΑρχές
– Ανοικτής-Κλειστής Σχεδίασης

– Ενσωµάτωσης / Ενθυλάκωσης

• ΠρότυπαΠρότυπαΠρότυπαΠρότυπα
– Αφηρηµένο Εργοστάσιο

– Μοναδιαίο

– Μοντέλου - Όψης - Ελεγκτή
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ΑνοικτήΑνοικτή--ΚλειστήΚλειστή ΣχεδίασηΣχεδίαση

HistogramHistogramHistogramHistogram

+ similarTo(SimilarItem item)

RegionGraphRegionGraphRegionGraphRegionGraph

+ similarTo(SimilarItem item)

SimilarItemSimilarItemSimilarItemSimilarItem

+ similarTo(SimilarItem item)

ImageServerImageServerImageServerImageServer SimilaritySorterSimilaritySorterSimilaritySorterSimilaritySorter
«δηµιουργεί»

«δηµιουργεί»

«δηµιουργεί»
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ΑφηρηµένοΑφηρηµένο ΕργοστάσιοΕργοστάσιο

HistogramHistogramHistogramHistogram

+ similarTo(SimilarItem)

RegionGraphRegionGraphRegionGraphRegionGraph

+ similarTo(SimilarItem)

SimilarItemSimilarItemSimilarItemSimilarItem

+ similarTo(SimilarItem)

ImageSimilarityFactoryImageSimilarityFactoryImageSimilarityFactoryImageSimilarityFactory

+ create(String file, String type)

ImagesInfoImagesInfoImagesInfoImagesInfo

+ main(String[], SimilarityFactory)

SimilarityFactorySimilarityFactorySimilarityFactorySimilarityFactory

+ create(String file, String type)
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ΜοντέλοΜοντέλο--ΌψηΌψη--ΕλεγκτήςΕλεγκτής

Ελεγκτής

Μοντέλο

Όψη

Χρήστης

Έξοδος

Είσοδος

ενηµέρωση
δεδοµένων

ενηµέρωση
γραφικού

ενέργεια
χρήστη
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ΠειραµατικάΠειραµατικάΠειραµατικάΠειραµατικάΠειραµατικάΠειραµατικάΠειραµατικάΠειραµατικά ΑποτελέσµαταΑποτελέσµαταΑποτελέσµαταΑποτελέσµαταΑποτελέσµαταΑποτελέσµαταΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα

PrintStreamPrintStreamPrintStreamPrintStream outoutoutout = = = = newnewnewnew PrintStream("experiments.csvPrintStream("experiments.csvPrintStream("experiments.csvPrintStream("experiments.csv");");");");
out.println("countout.println("countout.println("countout.println("count limitlimitlimitlimit; ; ; ; timetimetimetime elapsedelapsedelapsedelapsed; ; ; ; experimentsexperimentsexperimentsexperiments numbernumbernumbernumber; ; ; ; totaltotaltotaltotal timetimetimetime");");");");
timertimertimertimer = = = = newnewnewnew Timer(500, Timer(500, Timer(500, Timer(500, thisthisthisthis););););
forforforfor ((((IntegerIntegerIntegerInteger countcountcountcount : COUNTS) {: COUNTS) {: COUNTS) {: COUNTS) {

timeSumtimeSumtimeSumtimeSum = 0;= 0;= 0;= 0;
forforforfor ((((intintintint i = 0; i < EXPERIMENTS_PER_COUNT; i++) {i = 0; i < EXPERIMENTS_PER_COUNT; i++) {i = 0; i < EXPERIMENTS_PER_COUNT; i++) {i = 0; i < EXPERIMENTS_PER_COUNT; i++) {

resultsresultsresultsresults = = = = base.query(bytesbase.query(bytesbase.query(bytesbase.query(bytes, 0.50f,, 0.50f,, 0.50f,, 0.50f,
countcountcountcount, "50*histogram", "50*graph");, "50*histogram", "50*graph");, "50*histogram", "50*graph");, "50*histogram", "50*graph");

timer.starttimer.starttimer.starttimer.start();();();();
waitwaitwaitwait();();();();

}}}}
doubledoubledoubledouble avgavgavgavg = (= (= (= (timeSumtimeSumtimeSumtimeSum / EXPERIMENTS_PER_COUNT);/ EXPERIMENTS_PER_COUNT);/ EXPERIMENTS_PER_COUNT);/ EXPERIMENTS_PER_COUNT);
out.printf("%dout.printf("%dout.printf("%dout.printf("%d; %.9f; %d; %.9f ; %.9f; %d; %.9f ; %.9f; %d; %.9f ; %.9f; %d; %.9f \\\\n", n", n", n", countcountcountcount, , , , avgavgavgavg, , , , 

EXPERIMENTS_PER_COUNT, EXPERIMENTS_PER_COUNT, EXPERIMENTS_PER_COUNT, EXPERIMENTS_PER_COUNT, timeSumtimeSumtimeSumtimeSum););););
}}}}
out.closeout.closeout.closeout.close();();();();

10.

ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος actionPerformedactionPerformedactionPerformedactionPerformed::::
ifififif ((((results.readyresults.readyresults.readyresults.ready()) {()) {()) {()) {

timeSumtimeSumtimeSumtimeSum += += += += results.getElapsedTimeresults.getElapsedTimeresults.getElapsedTimeresults.getElapsedTime();();();();
timer.stoptimer.stoptimer.stoptimer.stop();();();();
notifynotifynotifynotify();();();();

}}}}
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ΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστος χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης
σεσεσεσεσεσεσεσε τυπικότυπικότυπικότυπικότυπικότυπικότυπικότυπικό υπολογιστήυπολογιστήυπολογιστήυπολογιστήυπολογιστήυπολογιστήυπολογιστήυπολογιστή

• Υπολογιστής
– µε διπύρηνο επεξεργαστή

Intel® Pentium® D στα 2,80 GHz

– µε φυσική µνήµη 1,50 GB και

– λειτουργικό σύστηµα
Microsoft Windows™ 7 Professional
32-bit µε Service Pack 1. 
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∆ιάγραµµα∆ιάγραµµα
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ΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστος χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης
σεσεσεσεσεσεσεσε συστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχία υπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστών

• 13 κόµβοι
• Λειτουργικό σύστηµα Ubuntu (Linux) 10.04.3 LTS

• Ο πρώτος υπολογιστής (συντονιστής) 
διαθέτει
– µνήµη 8 GB µε τετραπύρηνο επεξεργαστή

Intel® Core™ 2 Quad (Q6600) στα 2,40 GHz.
• Οι υπόλοιποι υπολογιστές διαθέτουν

– µνήµη 2 GB και διπύρηνο επεξεργαστή
Intel® Pentium® Dual-Core (E5200) στα 2,50 
GHz.
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∆ιάγραµµα∆ιάγραµµα
χρόνουχρόνου εκτέλεσηςεκτέλεσης
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∆ιάγραµµα∆ιάγραµµα
χρόνουχρόνου υπολογισµώνυπολογισµών
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ΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστος χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος
προεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίαςπροεπεξεργασίας

σεσεσεσεσεσεσεσε συστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχία υπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστών
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ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις

• Η αύξηση του αριθµού των
υπολογιστικών κόµβων
– οδηγεί στην µείωση του χρόνου εκτέλεσης.

• Υπάρχει ένα όριο στον αριθµό των
κόµβων, πέραν του οποίου
– ο χρόνος επικοινωνίας των διεργασιών / 

νηµάτων υπερβαίνει τον καθαρό χρόνο
επεξεργασίας.

• Όσο µεγαλύτερης κλίµακας είναι µια
εφαρµογή,
– τόσο µεγαλύτερο και πιο ορατό είναι το

όφελος της παραλληλοποίησης.
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ΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβεια
κατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησης εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων
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ΠίνακαςΠίνακας

82%4960
1073_3283_
1655_0018.

jpeg

Λίµνη και
βουνά

90%2730
0000_0000_
1201_0224.

jpeg

Παρα-
ποτάµια

βλάστηση

96%2425
4444_4444_
0310_0163.

jpeg
Έντοµο

100%176176
8888_1111_
0001_0574.

jpeg

Οστέινο
απολίθωµα

100%1111
0000_0000_
0204_0932.

jpeg
Βυθός

ΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΣχετικέςΣχετικέςΣχετικέςΣχετικές
αντιστοιχίσειςαντιστοιχίσειςαντιστοιχίσειςαντιστοιχίσεις

ΠλήθοςΠλήθοςΠλήθοςΠλήθος
αποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα----ερώτηµαερώτηµαερώτηµαερώτηµα
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ΠίνακαςΠίνακας ((συνσυν..))

61%95156
0000_0000_
0102_0512.

jpeg

Υδάτινο
στοιχείο

62%133213
0000_0000_
0106_0769.

jpeg

Πετρώδες
τοπίο

71%97136
2222_0504_
0002_0006.

jpeg

Κατά-
χώρηση

σε µουσείο

76%2938
1351_3163_
4290_0010.

jpeg
Πεδιάδα

79%176222
1351_3163_
4285_0104.

jpeg
Βουνοκορφές

ΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΣχετικέςΣχετικέςΣχετικέςΣχετικές
αντιστοιχίσειςαντιστοιχίσειςαντιστοιχίσειςαντιστοιχίσεις

ΠλήθοςΠλήθοςΠλήθοςΠλήθος
αποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα----ερώτηµαερώτηµαερώτηµαερώτηµα
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ΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµατα εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων

• Πρωτογενή χαρακτηριστικά
– χρώµα, υφή, σχήµα, τοποθέτηση των

στοιχείων

• Λογικά ή σηµασιολογικά χαρακτηριστικά
– ανάκτηση αντικειµένων ενός δεδοµένου τύπου

• Αφηρηµένες ιδιότητες
– ανάκτηση επώνυµων γεγονότων ή

δραστηριοτήτων
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ΕξαγόµεναΕξαγόµεναΕξαγόµεναΕξαγόµεναΕξαγόµεναΕξαγόµεναΕξαγόµεναΕξαγόµενα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων

• Χρώµα
– χρωµατικό ιστόγραµµα
– προσδιορισµός κατανοµής χρωµάτων

• Υφή
– ουρανός ≠ θάλασσα, χορτάρι ≠ φύλλα
– προσδιορισµός υφής από υποδείγµατα

• Σχήµα
– γενικά χαρακτηριστικά (αναλογία

διαστάσεων)
– τοπικά χαρακτηριστικά, (διαδοχικά τµήµατα)
– προσδιορισµός σχεδίου
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ΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκριση εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων

• Υπολογισµός του βαθµού ή
ποσοστού οµοιότητάς τους.

• ∆ιαδικασία ανάκτησης
– ∆ιαδοχική σύγκριση µιας εικόνας-

ερωτήµατος µε όλες τις εικόνες µιας
συλλογής.

– Φθίνουσα ταξινόµηση των ποσοστών
οµοιότητας που προκύπτουν.

3.
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ΧρωµατικόςΧρωµατικόςΧρωµατικόςΧρωµατικόςΧρωµατικόςΧρωµατικόςΧρωµατικόςΧρωµατικός χώροςχώροςχώροςχώροςχώροςχώροςχώροςχώρος RGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGB
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ΣηµασιολογικήΣηµασιολογικήΣηµασιολογικήΣηµασιολογικήΣηµασιολογικήΣηµασιολογικήΣηµασιολογικήΣηµασιολογική περιγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφή
εικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόναςεικόνας

Χρωµατικό

ιστόγραµµα

Εκτεταµένο γράφηµα

γειτνίασης περιοχών
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ΧρωµατικόΧρωµατικόΧρωµατικόΧρωµατικόΧρωµατικόΧρωµατικόΧρωµατικόΧρωµατικό ιστόγραµµαιστόγραµµαιστόγραµµαιστόγραµµαιστόγραµµαιστόγραµµαιστόγραµµαιστόγραµµα

100%100%100%100%52.14052.14052.14052.140ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο

77,27%40.288(255, 255, 255)

4,50%2.344(255, 201, 14)

4,62%2.410(63, 72, 204)

4,50%2.344(34, 177, 76)

4,62%2.409(237, 28, 36)

4,50%2.345(0, 0, 0)

ΣχετικήΣχετικήΣχετικήΣχετικήΑπόλυτηΑπόλυτηΑπόλυτηΑπόλυτη

ΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότητα
εµφάνισηςεµφάνισηςεµφάνισηςεµφάνισης

ΧρώµαΧρώµαΧρώµαΧρώµα
((((κόκκινοκόκκινοκόκκινοκόκκινο, , , , πράσινοπράσινοπράσινοπράσινο, , , , 

µπλεµπλεµπλεµπλε))))
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ΧρωµατικόςΧρωµατικός κύβοςκύβος

• Πλευρά 2:
23 = 8 χρώµατα
– (0, 0, 0)
– (0, 0, 128)
– (0, 128, 0)
– (0, 128, 128)
– (128, 0, 0)
– (128, 0, 128)
– (128, 128, 0)
– (128, 128, 128)

• 83 = 512
• 113 = 1331
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ΥπολογισµόςΥπολογισµόςΥπολογισµόςΥπολογισµόςΥπολογισµόςΥπολογισµόςΥπολογισµόςΥπολογισµός ιστογράµµατοςιστογράµµατοςιστογράµµατοςιστογράµµατοςιστογράµµατοςιστογράµµατοςιστογράµµατοςιστογράµµατος

• Έστω counts ένας πίνακας (µετρητών) 3 διαστάσεων µε
πλήθος στοιχείων της κάθε διάστασης ίσο µε Q.

• Για κάθε εικονοστοιχείο i, j (i = 0, 1, …, N – 1 και j = 0, 1, 
…, M – 1)
– Έστω c το χρώµα του i, j.
– Έστω r, g, b οι χρωµατικές συνιστώσες του κόκκινου, του

πράσινου και του µπλε του χρώµατος c.
– Αύξησε κατά µία µονάδα την τιµή του στοιχείου του πίνακα

counts µε αριθµοδείκτες [256 · r / Q,   256 · g / Q,
256 · b / Q ].

• Έστω bins ένα διάνυσµα (δεκαδικών αριθµών) Q 3

στοιχείων και i ίσο µε µηδέν.
• Για κάθε συνδυασµό αριθµοδεικτών r, g, b (r, g, b = 0, 1, …, 

Q – 1)
– Θέσε το στοιχείο bins[i ] ίσο µε counts[r, g, b ] / (N · M ).
– Αύξησε κατά µία µονάδα το i.
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ΣύγκρισηΣύγκριση ιστογραµµάτωνιστογραµµάτων

• Μετρικές οµοιότητας
– παρεµβολή (intersection)

• Μετρικές απόστασης
– απόσταση πόλης ή Μανχάταν

– ευκλείδεια απόσταση

– χ τετράγωνο (χ2)

• Απόλυτη ταύτιση: µετρική απόστασης ίση µε
µηδέν

• Απόλυτη απόκλιση: µετρική απόστασης ίση µε
µονάδα

( )
( )∑

−

= +

−1
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23Q

i ii

ii

ba

ba
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i
ii ba
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0
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i
ii ba
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα
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ΕκτεταµένοΕκτεταµένοΕκτεταµένοΕκτεταµένοΕκτεταµένοΕκτεταµένοΕκτεταµένοΕκτεταµένο γράφηµαγράφηµαγράφηµαγράφηµαγράφηµαγράφηµαγράφηµαγράφηµα
γειτνίασηςγειτνίασηςγειτνίασηςγειτνίασηςγειτνίασηςγειτνίασηςγειτνίασηςγειτνίασης περιοχώνπεριοχώνπεριοχώνπεριοχώνπεριοχώνπεριοχώνπεριοχώνπεριοχών
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ΓράφηµαΓράφηµα γειτνίασηςγειτνίασης
περιοχώνπεριοχών

• Όµοια εικονοστοιχεία ως προς την
φωτεινότητα

|αij – αkℓ | ≤ θ
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ΥπολογισµόςΥπολογισµός γραφήµατοςγραφήµατος
γειτνίασηςγειτνίασης περιοχώνπεριοχών

• Θέτουµε όλα τα εικονοστοιχεία ως µη
σηµειωµένα.

• Για κάθε µη σηµειωµένο εικονοστοιχείο (i, j )
– Θέτουµε το (i, j ) ως σηµειωµένο
– Αναθέτουµε το (i, j ) σε µια καινούρια περιοχή
– Επεξεργαζόµαστε την γειτονιά του (i, j )

• ΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασία τηςτηςτηςτης γειτονιάςγειτονιάςγειτονιάςγειτονιάς τουτουτουτου ((((iiii, , , , jjjj))))
• Για κάθε εικονοστοιχείο (k, ℓ ) γειτονικό του (i, j ), 

µη σηµειωµένο και παρόµοιο µε το (i, j )
– Θέτουµε το (k, ℓ ) ως σηµειωµένο
– Αναθέτουµε το (i, j ) στην τρέχουσα περιοχή
– Επεξεργαζόµαστε την γειτονιά του (k, ℓ )



50

ΟρισµόςΟρισµός εκτεταµένουεκτεταµένου
γραφήµατοςγραφήµατος

• Ένα κατευθυνόµενο άκυκλο γράφηµα (V, E, α, β), 
όπου
– υπάρχει µια κορυφή vi ∈ V για κάθε περιοχή Ri,
– υπάρχει ένα τόξο (vi, vj) ∈ E εφόσον avg(Ri) < avg(Rj), 

όπου avg(R) είναι η µέση τιµή φωτεινότητας των
εικονοστοιχείων της περιοχής R,

– η ετικέτα α(vi) της κορυφής vi ∈ V είναι το ποσοστό
κάλυψης της περιοχής Ri σε σχέση µε το συνολικό
πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας και

– η ετικέτα β(vi, vj) του τόξου (vi, vj) ∈ E είναι η αύξηση της
µέσης τιµής φωτεινότητας κατά την µετάβαση από την
περιοχή Ri στην Rj.
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ΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκρισηΣύγκριση εκτεταµένωνεκτεταµένωνεκτεταµένωνεκτεταµένωνεκτεταµένωνεκτεταµένωνεκτεταµένωνεκτεταµένων
γραφηµάτωνγραφηµάτωνγραφηµάτωνγραφηµάτωνγραφηµάτωνγραφηµάτωνγραφηµάτωνγραφηµάτων

• g1 = (V1, E1, α1, β1) και g2 = (V2, E2, α2, β2).
• Υπολογισµός του βάρους της αντιστοίχισης µε το ελάχιστο

βάρος του πλήρους διµερούς γραφήµατος (V, U, E)
– V = E1 ∪ {(Λ, Λ)}
– U = E2 ∪ {(Λ, Λ)}
– E = V × U και
– κάθε τόξο (ei, ej) ∈ E έχει βάρος

•wij = k |β1(ei) – β2(ej)|
+(1 – k) |α1(vp) – α2(ur)|+ (1 – k) |α1(vq) – α2(us)|

• ei = (vp, vq) και ej = (ur, us).
• Ετικέτα πλασµατικών κορυφών: α1(Λ) = α2(Λ) = 1
• Ετικέτα πλασµατικών τόξων: β1(Λ, Λ) = β2(Λ, Λ) = k – 1
• k: το πλήθος των επιπέδων του γκρι (συνήθως 256).
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ΣτοιχείαΣτοιχείαΣτοιχείαΣτοιχείαΣτοιχείαΣτοιχείαΣτοιχείαΣτοιχεία παράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληλης καικαικαικαικαικαικαικαι
κατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένης επεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίας

4.

ΣειριακήΣειριακήΣειριακήΣειριακή / / / / ΠαράλληληΠαράλληληΠαράλληληΠαράλληλη εκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεση
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ΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστές
µοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενης µνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµης

ΟµοιόµορφηΟµοιόµορφηΟµοιόµορφηΟµοιόµορφη / / / / ΑνοµοιόµορφηΑνοµοιόµορφηΑνοµοιόµορφηΑνοµοιόµορφη προσπέλασηπροσπέλασηπροσπέλασηπροσπέλαση µοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενηςµοιραζόµενης µνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµης
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ΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστέςΥπολογιστές
κατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένης µνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµηςµνήµης
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ΥβριδικοίΥβριδικοίΥβριδικοίΥβριδικοίΥβριδικοίΥβριδικοίΥβριδικοίΥβριδικοί
παράλληλοιπαράλληλοιπαράλληλοιπαράλληλοιπαράλληλοιπαράλληλοιπαράλληλοιπαράλληλοι υπολογιστέςυπολογιστέςυπολογιστέςυπολογιστέςυπολογιστέςυπολογιστέςυπολογιστέςυπολογιστές

ΑξιοποίησηΑξιοποίησηΑξιοποίησηΑξιοποίηση CPUs CPUs CPUs CPUs ήήήή καικαικαικαι GPUsGPUsGPUsGPUs
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∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση ΜεταβίβασηςΜεταβίβασηςΜεταβίβασηςΜεταβίβασηςΜεταβίβασηςΜεταβίβασηςΜεταβίβασηςΜεταβίβασης
ΜηνυµάτωνΜηνυµάτωνΜηνυµάτωνΜηνυµάτωνΜηνυµάτωνΜηνυµάτωνΜηνυµάτωνΜηνυµάτων –––––––– MPIMPIMPIMPIMPIMPIMPIMPI

ΣειριακόςΣειριακόςΣειριακόςΣειριακός κώδικαςκώδικαςκώδικαςκώδικας
: : :: : :: : :: : :

ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος προγράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατος

Τερµατισµός περιβάλλοντος MPI
(Τέλος παράλληλου κώδικα)

Επεξεργασία
και κλήσεις µεταβίβασης µηνυµάτων

Αρχικοποίηση περιβάλλοντος MPI
(Αρχή παράλληλου κώδικα)

ΣειριακόςΣειριακόςΣειριακόςΣειριακός κώδικαςκώδικαςκώδικαςκώδικας
: : :: : :: : :: : :

ΑρχήΑρχήΑρχήΑρχή προγράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατος

Συµπερίληψη αρχείου (C/C++, Fortran)
ή εισαγωγή πακέτου (Java) βιβλιοθήκης
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ΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτή ΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασία ––––––––
OpenMPOpenMPOpenMPOpenMPOpenMPOpenMPOpenMPOpenMP
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ΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίες παράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληληςπαράλληλης καικαικαικαικαικαικαικαι
κατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένηςκατανεµηµένης επεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίας

5.

• MPI � MPJ Express
– http://mpj-express.org και

http://sourceforge.net/projects/
mpjexpress

• OpenMP � JOMP
– http://www2.epcc.ed.ac.uk/computing/

research_activities/jomp/index_1.html
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MPJ ExpressMPJ ExpressMPJ ExpressMPJ ExpressMPJ ExpressMPJ ExpressMPJ ExpressMPJ Express
importimportimportimport mpi.*;
publicpublicpublicpublic classclassclassclass SendRecvTest {

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) {
args = MPI.Init(args);
intintintint rank = MPI.COMM_WORLD.Rank(),

size = MPI.COMM_WORLD.Size();
ifififif (rank == 0) {

System.out.println("Processes number: " + size);

String message = "test";
String[] data = {message};
MPI.COMM_WORLD.Send(data, 0, 1, MPI.OBJECT, 1, 100);

} elseelseelseelse {
String[] data = newnewnewnew String[1];
MPI.COMM_WORLD.Recv(data, 0, 1, MPI.OBJECT, 0, 100);

String message = data[0];
System.out.println(message);

}
MPI.Finalize();

}
}
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ΛήψηΛήψη άγνωστουάγνωστου πλήθουςπλήθους
στοιχείωνστοιχείων

Status status = MPI.COMM_WORLD.Probe(0, 100);
intintintint n = status.count;
String[] data = newnewnewnew String[n];
MPI.COMM_WORLD.Recv(data, 0, n, MPI.OBJECT, 0, 100);

Ιδιότητες:
•το αναγνωριστικό του αποστολέα (status.source),
•η ετικέτα (status.tag),
•ο τύπος δεδοµένων του πίνακα (status.type) και
•το πλήθος των στοιχείων (status.count).
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ΥλοποίησηΥλοποίησηΥλοποίησηΥλοποίησηΥλοποίησηΥλοποίησηΥλοποίησηΥλοποίηση τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης κλάσηςκλάσηςκλάσηςκλάσηςκλάσηςκλάσηςκλάσηςκλάσης MPJMPJMPJMPJMPJMPJMPJMPJ

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid send(Object obj, intintintint dest) {
send(obj, dest, TAG);

}
publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid send(Object obj, intintintint dest, intintintint tag) {

Object[] data = {obj};
MPI.COMM_WORLD.Send(data, 0, 1, MPI.OBJECT, dest, tag);

}
publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Object recv(intintintint source) {

returnreturnreturnreturn recv(source, TAG);
}
publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Object recv(intintintint source, intintintint tag) {

Object[] data = newnewnewnew Object[1];
MPI.COMM_WORLD.Recv(data, 0, 1, MPI.OBJECT, source, tag);
returnreturnreturnreturn data[0];

}
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Color[] data = nullnullnullnull;
intintintint totalCount = 0;
ifififif (MPJ.rank() == 0) {

data = newnewnewnew Color[] {Color.CYAN, Color.MAGENTA,
Color.YELLOW, Color.BLACK};

totalCount = data.length;
}
Color[] local = (Color[])MPJ.scatter(data, 0);
// rank = 0 --> local = {Color.CYAN, Color.MAGENTA}
// rank = 1 --> local = {Color.YELLOW, Color.BLACK}

forforforfor (intintintint i = 0; i < local.length; i++) {
local[i] = local[i].brighter();

}

Color[] finalData = (Color[])MPJ.gather(local, totalCount, 0);
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JOMPJOMPJOMPJOMPJOMPJOMPJOMPJOMP
ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

import import import import jomp.runtimejomp.runtimejomp.runtimejomp.runtime.*;.*;.*;.*;
public class PI_JOMP {public class PI_JOMP {public class PI_JOMP {public class PI_JOMP {

private static final double private static final double private static final double private static final double PI25DT PI25DT PI25DT PI25DT = 3.141592653589793238462643;= 3.141592653589793238462643;= 3.141592653589793238462643;= 3.141592653589793238462643;
public static void public static void public static void public static void main(Stringmain(Stringmain(Stringmain(String[] [] [] [] argsargsargsargs) {) {) {) {

intintintint n = 5000;n = 5000;n = 5000;n = 5000;
if (if (if (if (args.lengthargs.lengthargs.lengthargs.length > 0) {> 0) {> 0) {> 0) {

try {try {try {try {
n = Integer.n = Integer.n = Integer.n = Integer.parseIntparseIntparseIntparseInt(args[0]);(args[0]);(args[0]);(args[0]);

} catch (} catch (} catch (} catch (NumberFormatExceptionNumberFormatExceptionNumberFormatExceptionNumberFormatException e) {e) {e) {e) {
}}}}

}}}}
OMP.OMP.OMP.OMP.setNumThreadssetNumThreadssetNumThreadssetNumThreads(4);(4);(4);(4);
System.System.System.System.outoutoutout.println("Number.println("Number.println("Number.println("Number of processors available: " +of processors available: " +of processors available: " +of processors available: " +

Runtime.Runtime.Runtime.Runtime.getRuntimegetRuntimegetRuntimegetRuntime().availableProcessors().availableProcessors().availableProcessors().availableProcessors());());());());
System.System.System.System.outoutoutout.println.println.println.println("("("("Maximum nMaximum nMaximum nMaximum number of threads: " +umber of threads: " +umber of threads: " +umber of threads: " +

OMP.OMP.OMP.OMP.getMaxThreadsgetMaxThreadsgetMaxThreadsgetMaxThreads() + "() + "() + "() + "\\\\n");n");n");n");
System.System.System.System.outoutoutout.println("Intervals.println("Intervals.println("Intervals.println("Intervals number is " + n);number is " + n);number is " + n);number is " + n);
if (n <= 0) return;if (n <= 0) return;if (n <= 0) return;if (n <= 0) return;
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ((συνσυν.).)
double sum = 0, h = 1 / (double sum = 0, h = 1 / (double sum = 0, h = 1 / (double sum = 0, h = 1 / (double)ndouble)ndouble)ndouble)n;;;;
////////ompompompomp parallel shared (h, n) reduction (+: sum)parallel shared (h, n) reduction (+: sum)parallel shared (h, n) reduction (+: sum)parallel shared (h, n) reduction (+: sum)
{{{{

double double double double localSumlocalSumlocalSumlocalSum = 0;= 0;= 0;= 0;
////////ompompompomp forforforfor
for (for (for (for (intintintint i = 1; i <= n; i++) {i = 1; i <= n; i++) {i = 1; i <= n; i++) {i = 1; i <= n; i++) {

double x = h * (i double x = h * (i double x = h * (i double x = h * (i ---- 0.5);0.5);0.5);0.5);
localSum += localSum += localSum += localSum += ffff(x);(x);(x);(x);

}}}}
sum += sum += sum += sum += localSumlocalSumlocalSumlocalSum;;;;

}}}}
double pi = sum / (double pi = sum / (double pi = sum / (double pi = sum / (double)ndouble)ndouble)ndouble)n;;;;
System.System.System.System.outoutoutout.printf("pi.printf("pi.printf("pi.printf("pi is approximately %.16f is approximately %.16f is approximately %.16f is approximately %.16f \\\\n", pi);n", pi);n", pi);n", pi);
System.System.System.System.outoutoutout.printf("Error.printf("Error.printf("Error.printf("Error is %.16fis %.16fis %.16fis %.16f\\\\n",Math.n",Math.n",Math.n",Math.absabsabsabs(pi (pi (pi (pi ---- PI25DTPI25DTPI25DTPI25DT));));));));

}}}}
private static double private static double private static double private static double f(doublef(doublef(doublef(double a) {a) {a) {a) {

return 4 / (1 + a * a);return 4 / (1 + a * a);return 4 / (1 + a * a);return 4 / (1 + a * a);
}}}}

}}}}
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ΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου
ΑποµακρυσµένηΑποµακρυσµένη ΚλήσηΚλήση ΜεθόδουΜεθόδου ––

RMIRMI

Πρωτόκολλο Επιπέδου Εφαρµογής RMI

αντικείµενο
Α.µέθοδος(ορίσµατα)

ΑποµακρυσµέναΑποµακρυσµέναΑποµακρυσµέναΑποµακρυσµένα
αντικείµενααντικείµενααντικείµενααντικείµενα

............A

ΤοπικόΤοπικόΤοπικόΤοπικό αντικείµενοαντικείµενοαντικείµενοαντικείµενο

6.
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««ΕφαρµογήΕφαρµογή
κατανεµηµένωνκατανεµηµένων αντικειµένωναντικειµένων»»

Πελάτης
RMI

∆ιακοµιστής
RMI

∆ιακοµιστής
ιστοσελίδων

Μητρώο RMI

∆ιακοµιστής
ιστοσελίδων

RMI

RMI

RMI

Πρωτόκολλο
URL

Πρωτόκολλο
URL

Πρωτόκολλο
URL
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package engine;package engine;package engine;package engine;

import import import import java.rmi.RemoteExceptionjava.rmi.RemoteExceptionjava.rmi.RemoteExceptionjava.rmi.RemoteException;;;;
import import import import java.rmi.registryjava.rmi.registryjava.rmi.registryjava.rmi.registry.*;.*;.*;.*;
import import import import java.rmi.server.UnicastRemoteObjectjava.rmi.server.UnicastRemoteObjectjava.rmi.server.UnicastRemoteObjectjava.rmi.server.UnicastRemoteObject;;;;
import import import import compute.Computecompute.Computecompute.Computecompute.Compute;;;;
import import import import compute.Taskcompute.Taskcompute.Taskcompute.Task;;;;

public class public class public class public class ComputeEngineComputeEngineComputeEngineComputeEngine implements Compute { // ...implements Compute { // ...implements Compute { // ...implements Compute { // ...
public static void public static void public static void public static void main(Stringmain(Stringmain(Stringmain(String[] [] [] [] argsargsargsargs) {) {) {) {

try {try {try {try {
Compute engine = new Compute engine = new Compute engine = new Compute engine = new ComputeEngineComputeEngineComputeEngineComputeEngine();();();();
Compute stub = (Compute)Compute stub = (Compute)Compute stub = (Compute)Compute stub = (Compute)

UnicastRemoteObject.exportObject(engineUnicastRemoteObject.exportObject(engineUnicastRemoteObject.exportObject(engineUnicastRemoteObject.exportObject(engine, , , , Compute.PORTCompute.PORTCompute.PORTCompute.PORT););););
Registry Registry Registry Registry registryregistryregistryregistry ====

LocateRegistry.createRegistry(Compute.PORTLocateRegistry.createRegistry(Compute.PORTLocateRegistry.createRegistry(Compute.PORTLocateRegistry.createRegistry(Compute.PORT););););
registry.rebind(Compute.NAMEregistry.rebind(Compute.NAMEregistry.rebind(Compute.NAMEregistry.rebind(Compute.NAME, stub);, stub);, stub);, stub);
System.out.println("ComputeEngineSystem.out.println("ComputeEngineSystem.out.println("ComputeEngineSystem.out.println("ComputeEngine bound");bound");bound");bound");

} catch (Exception e) {} catch (Exception e) {} catch (Exception e) {} catch (Exception e) {
System.err.println("ComputeEngineSystem.err.println("ComputeEngineSystem.err.println("ComputeEngineSystem.err.println("ComputeEngine exception:");exception:");exception:");exception:");
e.printStackTracee.printStackTracee.printStackTracee.printStackTrace();();();();

}}}}
}}}}

}}}}

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα
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package client;package client;package client;package client;

import import import import java.rmi.registry.LocateRegistryjava.rmi.registry.LocateRegistryjava.rmi.registry.LocateRegistryjava.rmi.registry.LocateRegistry;;;;
import import import import java.rmi.registry.Registryjava.rmi.registry.Registryjava.rmi.registry.Registryjava.rmi.registry.Registry;;;;
import import import import java.math.BigDecimaljava.math.BigDecimaljava.math.BigDecimaljava.math.BigDecimal;;;;
import import import import compute.Computecompute.Computecompute.Computecompute.Compute;;;;

public class public class public class public class ComputePiComputePiComputePiComputePi {{{{

public static void public static void public static void public static void main(Stringmain(Stringmain(Stringmain(String argsargsargsargs[]) {[]) {[]) {[]) {
try {try {try {try {

Registry Registry Registry Registry registryregistryregistryregistry = = = = 
LocateRegistry.getRegistry(args[0],LocateRegistry.getRegistry(args[0],LocateRegistry.getRegistry(args[0],LocateRegistry.getRegistry(args[0], Compute.PORTCompute.PORTCompute.PORTCompute.PORT););););

Compute Compute Compute Compute computecomputecomputecompute = = = = 
(Compute) (Compute) (Compute) (Compute) registry.lookup(Compute.NAMEregistry.lookup(Compute.NAMEregistry.lookup(Compute.NAMEregistry.lookup(Compute.NAME););););

Pi task = new Pi(Integer.parseInt(args[1]));Pi task = new Pi(Integer.parseInt(args[1]));Pi task = new Pi(Integer.parseInt(args[1]));Pi task = new Pi(Integer.parseInt(args[1]));
BigDecimalBigDecimalBigDecimalBigDecimal pi = pi = pi = pi = compute.executeTask(taskcompute.executeTask(taskcompute.executeTask(taskcompute.executeTask(task););););
System.out.println(piSystem.out.println(piSystem.out.println(piSystem.out.println(pi););););

} catch (Exception e) {} catch (Exception e) {} catch (Exception e) {} catch (Exception e) {
System.err.println("ComputePiSystem.err.println("ComputePiSystem.err.println("ComputePiSystem.err.println("ComputePi exception:");exception:");exception:");exception:");
e.printStackTracee.printStackTracee.printStackTracee.printStackTrace();();();();

}}}}
}}}}

}}}}

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ((συνσυν.).)
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ΜικροεφαρµογέςΜικροεφαρµογές διακοµιστήδιακοµιστή
((sservletservlets) ) καικαι

ΣελίδεςΣελίδες ∆ιακοµιστή∆ιακοµιστή Java Java ((JSPJSP))

Java
Servlets

Πελάτης
Ιστού

HttpServlet
Request

HttpServlet
Response

Αίτηµα
HTTP

Απόκριση
HTTP

∆ιακοµιστής Ιστού

Μόνιµη
αποθήκευση

1 2

3

4

5



70

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα
package example;package example;package example;package example;

import import import import java.iojava.iojava.iojava.io.*;.*;.*;.*;
import import import import javax.servletjavax.servletjavax.servletjavax.servlet.*;.*;.*;.*;
import import import import javax.servlet.annotation.WebServletjavax.servlet.annotation.WebServletjavax.servlet.annotation.WebServletjavax.servlet.annotation.WebServlet;;;;
import import import import javax.servlet.httpjavax.servlet.httpjavax.servlet.httpjavax.servlet.http.*;.*;.*;.*;

@@@@WebServletWebServletWebServletWebServlet({"/", "/info"})({"/", "/info"})({"/", "/info"})({"/", "/info"})
public class public class public class public class TestServletTestServletTestServletTestServlet extends extends extends extends HttpServletHttpServletHttpServletHttpServlet {{{{

private static final long private static final long private static final long private static final long serialVersionUIDserialVersionUIDserialVersionUIDserialVersionUID = 1;= 1;= 1;= 1;

private private private private intintintint counter = 0;counter = 0;counter = 0;counter = 0;

protected void protected void protected void protected void doGet(HttpServletRequestdoGet(HttpServletRequestdoGet(HttpServletRequestdoGet(HttpServletRequest request, request, request, request, 
HttpServletResponseHttpServletResponseHttpServletResponseHttpServletResponse response) throws response) throws response) throws response) throws ServletExceptionServletExceptionServletExceptionServletException, , , , 

IOExceptionIOExceptionIOExceptionIOException {{{{
response.setContentType("textresponse.setContentType("textresponse.setContentType("textresponse.setContentType("text/plain");/plain");/plain");/plain");
ServletOutputStreamServletOutputStreamServletOutputStreamServletOutputStream out = out = out = out = response.getOutputStreamresponse.getOutputStreamresponse.getOutputStreamresponse.getOutputStream();();();();



71

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ((συνσυν.).)
out.println("Counterout.println("Counterout.println("Counterout.println("Counter: " + counter);: " + counter);: " + counter);: " + counter);
counter++;counter++;counter++;counter++;

String name = (String name = (String name = (String name = (String)request.getParameter("nameString)request.getParameter("nameString)request.getParameter("nameString)request.getParameter("name");");");");
if (name != null) if (name != null) if (name != null) if (name != null) out.println("Helloout.println("Helloout.println("Helloout.println("Hello, " + name + "!");, " + name + "!");, " + name + "!");, " + name + "!");

HttpSessionHttpSessionHttpSessionHttpSession session = session = session = session = request.getSessionrequest.getSessionrequest.getSessionrequest.getSession();();();();
String String String String lastNamelastNamelastNamelastName = (= (= (= (String)session.getAttribute("lastString)session.getAttribute("lastString)session.getAttribute("lastString)session.getAttribute("last name");name");name");name");
if (name != null) if (name != null) if (name != null) if (name != null) lastNamelastNamelastNamelastName = name;= name;= name;= name;
if (if (if (if (lastNamelastNamelastNamelastName != null) {!= null) {!= null) {!= null) {

out.println("Lastout.println("Lastout.println("Lastout.println("Last name in the session: " + name in the session: " + name in the session: " + name in the session: " + lastNamelastNamelastNamelastName););););
session.setAttribute("lastsession.setAttribute("lastsession.setAttribute("lastsession.setAttribute("last name", name", name", name", lastNamelastNamelastNamelastName););););

}}}}
}}}}

}}}}
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα JSPJSP
<%@ page language="java"<%@ page language="java"<%@ page language="java"<%@ page language="java"

contentTypecontentTypecontentTypecontentType="text/html; ="text/html; ="text/html; ="text/html; charsetcharsetcharsetcharset=ISO=ISO=ISO=ISO----8859885988598859----1"1"1"1"
pageEncodingpageEncodingpageEncodingpageEncoding="ISO="ISO="ISO="ISO----8859885988598859----1"%>1"%>1"%>1"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "<!DOCTYPE html PUBLIC "<!DOCTYPE html PUBLIC "<!DOCTYPE html PUBLIC "----//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" //W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" //W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" //W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html><html><html><html>
<head><head><head><head>
<meta http<meta http<meta http<meta http----equiv="Contentequiv="Contentequiv="Contentequiv="Content----Type" content="text/html; Type" content="text/html; Type" content="text/html; Type" content="text/html; charsetcharsetcharsetcharset=ISO=ISO=ISO=ISO----8859885988598859----1">1">1">1">

<title> Test </title><title> Test </title><title> Test </title><title> Test </title>
</head></head></head></head>
<body><body><body><body>

Operating System: <%= Operating System: <%= Operating System: <%= Operating System: <%= System.getenv("OSSystem.getenv("OSSystem.getenv("OSSystem.getenv("OS") %>") %>") %>") %>
<<<<brbrbrbr>>>>
Parameter "id": ${Parameter "id": ${Parameter "id": ${Parameter "id": ${param.idparam.idparam.idparam.id}}}}

</body></body></body></body>
</html></html></html></html>
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ΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ΕικόναςΕικόναςΕικόναςΕικόναςΕικόναςΕικόναςΕικόναςΕικόνας
File file = new File(fileName);
BufferedImage image = ImageIO.read(file);

URL url = new URL(urlString);
image = ImageIO.read(url);

InputStream stream = new ByteArrayInputStream(bytes);
image = ImageIO.read(stream);

int width = image.getWidth(), height = image.getHeight();
int[][] pixels = new int[height][width];

for (int i = 0; i < height; i++) {
for (int j = 0; j < width; j++) {

pixels[i][j] = image.getRGB(j, i);   // getRGB(x, y)
}

}

ColorModelColorModelColorModelColorModel colorModelcolorModelcolorModelcolorModel = = = = image.getColorModelimage.getColorModelimage.getColorModelimage.getColorModel();();();();

intintintint transparency = transparency = transparency = transparency = colorModel.getTransparencycolorModel.getTransparencycolorModel.getTransparencycolorModel.getTransparency();();();();

// // // // colorModel.getNumColorComponentscolorModel.getNumColorComponentscolorModel.getNumColorComponentscolorModel.getNumColorComponents());());());());

// // // // colorModel.getPixelSizecolorModel.getPixelSizecolorModel.getPixelSizecolorModel.getPixelSize(); // bits per pixel(); // bits per pixel(); // bits per pixel(); // bits per pixel

7.
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ΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφορά

• Στην εργασία, παρουσιάστηκαν
– µια µεγάλης κλίµακας διαδικτυακή εφαρµογή

– ένα προγραµµατιστικό υπόδειγµα µε
«παράλληλου και κατανεµηµένου» διακοµιστή

– αυτόνοµες ενότητες (σύντοµα εγχειρίδια) για
RMI, servlets και JSP και επεξεργασία εικόνας

– παράλληλες και κατανεµηµένες τεχνολογίες
(JOMP και MPJ Express) µε εναλλακτική
πρόσβαση στην δεύτερη

11.
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ΠροσωπικόΠροσωπικόΠροσωπικόΠροσωπικόΠροσωπικόΠροσωπικόΠροσωπικόΠροσωπικό κέρδοςκέρδοςκέρδοςκέρδοςκέρδοςκέρδοςκέρδοςκέρδος

• Προγραµµατισµός

• Χρήση νέων τεχνολογιών

• Αξιοποίηση βιβλιοθηκών
– γραφηµάτων

– παραλληλοποίησης
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ΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσεις

• ΕπεκτάσειςΕπεκτάσειςΕπεκτάσειςΕπεκτάσεις ήήήή διαφοροποιήσειςδιαφοροποιήσειςδιαφοροποιήσειςδιαφοροποιήσεις :
– Εύρεση παρόµοιων εικόνων µε παραλληλισµό

νηµάτων Java
– Κατηγοριοποίηση εικόνων µε συσταδοποίηση

(clustering) και την τεχνική του κοντινότερου
γείτονα (nearest neighbour)

– Ασαφής (fuzzy) λογική µε στόχο την
αναζήτηση παρόµοιων εικόνων

– Εύρεση εικόνων κάνοντας χρήση γενετικών
αλγορίθµων

– Συγκριτική µελέτη αλγορίθµων αναζήτησης
εικόνων ως προς τον χρόνο και την ακρίβεια
ταύτισης
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