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ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Παγκόσµιος Ιστός έχει επιτρέψει την κοινοποίηση πλήθους 

αρχείων στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών 

συσκευών. Λόγω της ποικιλίας αυτής των εγγράφων, έχει ανακύψει 

η ανάγκη κατηγοριοποίησης και αναζήτησης στον υπάρχοντα όγκο 

πληροφορίας. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται µια δικτυακή 

εφαρµογή ανάκτησης εικόνων µε σελίδες διακοµιστή Java (JSP), 

κάνοντας χρήση παράλληλης (JOMP) και κατανεµηµένης (MPJ Express) 

τεχνολογίας. Η συγκεκριµένη τεχνολογία αναλύεται στα κυριότερα 

σηµεία της, δίνοντας έµφαση στον τρόπο ανάπτυξης της 

εφαρµογής. Τέλος, παρατίθενται πειραµατικά αποτελέσµατα 

απόδοσης και ακρίβειας µε πίνακες και διαγράµµατα.  

ΛέξειςΛέξειςΛέξειςΛέξεις----κλειδιά:κλειδιά:κλειδιά:κλειδιά: Ανάκτηση εικόνων βάσει περιεχοµένου, MPI, OpenMP, 

JSP, Java 
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EXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARY    

World Wide Web has allowed users of personal computers and portable 

devices the public access to a vast number of files. Because of this 

variety of documents, the need of categorization and search in the 

existing volume of information has been arisen. In this thesis, a web 

application of image retrieval with Java server pages (JSP), using parallel 

(JOMP) and distributed (MPJ Express) technology, is described. The 

specific technology is analyzed into its main points, emphasizing the 

way that the software has been developed. Finally, performance and 

accuracy experimental results are provided using tables and charts. 

KeyKeyKeyKeywords:words:words:words: Content based image retrieval (CBIR), MPI, OpenMP, JSP, Java 
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1.1.1.1. ΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγή    

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών αποθήκευσης και µετάδοσης 

των δεδοµένων µέσω του ∆ιαδικτύου έχει απλοποιήσει µε 

ουσιαστικό τρόπο την δηµοσιοποίηση αρχείων, όπως εγγράφων, 

εικόνων, ήχου και βίντεο. Η αποτελεσµατική αναζήτηση σε αυτόν 

τον όγκο των δεδοµένων απαιτεί την εξαγωγή συγκεκριµένων 

πληροφοριών προκειµένου να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων. Η 

εύρεση παρόµοιων εικόνων βάσει ερωτήµατος µέσω παραλληλισµού 

αποτελεί τον προβληµατισµό της εργασίας. 

Η υψηλού επιπέδου ανάκτηση εικόνων βάσει περιεχοµένου αποκτάει 

όλο και µεγαλύτερη σηµασία δεδοµένου του πλήθους των 

διαθέσιµων αρχείων και της ποικιλίας των εφαρµογών µε τις οποίες 

σχετίζεται. Η παρούσα εργασία µελετάει και αναπτύσσει 

συγκεκριµένη υλοποίηση µιας τέτοιας αναζήτησης µε χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών παράλληλης τεχνολογίας και διαδικτύου. 

Ο σκοπόςσκοπόςσκοπόςσκοπός είναι η περιγραφή των κυριότερων σηµείων του 

λογισµικού που αναπτύχθηκε µε έµφαση στις τεχνολογίες που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

Η µέθοδοςµέθοδοςµέθοδοςµέθοδος εργασίας είναι κατά βάση προγραµµατιστική και εν µέρει 

βιβλιογραφική, κάνοντας χρήση κυρίως ηλεκτρονικών πηγών από το 

∆ιαδίκτυο, αλλά και έντυπων βοηθηµάτων. 

Όσον αφορά τη δοµήδοµήδοµήδοµή, αρχικά αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εργασίας, δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η 

σύγκριση εικόνων ως προς την οµοιότητα και οι αλγοριθµικές 

τεχνικές για την αναπαράσταση της πληροφορίας σε µια εικόνα. Η 

θεωρία συµπληρώνεται µε στοιχεία και τεχνολογίες παράλληλης 

επεξεργασίας και διαδικτύου, καθώς και επεξεργασίας εικόνας. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται η εφαρµογή που υλοποιήθηκε από την 

οπτική γωνία του χρήστη και του κάθε είδους προγραµµατιστή, 

παραθέτοντας και αποσπάσµατα κώδικα, όπου αυτό κρίνεται 

σκόπιµο. Τέλος, παρατίθενται πειραµατικά αποτελέσµατα που 

αφορούν τον τυπικό χρόνο εκτέλεσης ερωτηµάτων και την ακρίβεια 
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κατηγοριοποίησης, καθώς και συµπερασµατικές προτάσεις και 

µελλοντικές επεκτάσεις της εργασίας. 

Στο παράρτηµα, δίνονται οι πίνακες που προέκυψαν από τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα της προεπεξεργασίας και των 

ερωτηµάτων σε τυπικό υπολογιστή και συστοιχία υπολογιστών. 

 

 

 



2.2.2.2. Ανάκτηση ΕικόνΑνάκτηση ΕικόνΑνάκτηση ΕικόνΑνάκτηση Εικόνωνωνωνων    ΒΒΒΒάσει Περιεχοµένουάσει Περιεχοµένουάσει Περιεχοµένουάσει Περιεχοµένου    

Η ανάκτηση εικόνων βάσει περιεχοµένου (Content-Based Image 

Retrieval, CBIR) αφορά την αναζήτηση εικόνων από συλλογές 

αρχείων και βάσεις δεδοµένων. Η ανάκτηση αυτή γίνεται κάνοντας 

χρήση µιας σηµασιολογικής περιγραφής των περιεχοµένων της κάθε 

εικόνας. Η φράση «βάσει περιεχοµένου» έρχεται σε αντιδιαστολή µε 

την παραδοσιακή αναζήτηση η οποία αξιοποιεί τα µεταδεδοµένα 

της εικόνας, όπως είναι λέξεις-κλειδιά, ετικέτες και περιγραφές. 

Η ανάγκη της εύρεσης της επιθυµητής εικόνας από µια συλλογή 

αφορά πλήθος επαγγελµατιών, όπως ειδησεογράφους οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για κάποιο συγκεκριµένο είδος γεγονότος, σχεδιαστές 

που ψάχνουν για υλικά µε συγκεκριµένο χρώµα ή υφή και µηχανικούς 

που αναζητούν σχέδια κάποιου εξαρτήµατος. Εποµένως, οι ανάγκες 

του χρήστη καθορίζουν και τον τύπο του ερωτήµατος το οποίο 

υποβάλλεται σε µια βάση δεδοµένων.  

Ειδικότερα, µια αναζήτηση µπορεί να αφορά εικόνες που 

απεικονίζουν συγκεκριµένα γεγονότα, χαρακτηρίζονται από 

συγκεκριµένη διάθεση ή απλώς περιέχουν κάποια υφή ή µοτίβο. 

∆υνητικά, οι εικόνες έχουν πολλές ιδιότητες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάκτηση, µερικές από τις οποίες είναι: 

xxxx η παρουσία ενός συγκεκριµένου συνδυασµού χρώµατος, υφής 

και σχήµατος (π.χ. χρυσά αστέρια), 

xxxx η διάταξη συγκεκριµένων τύπων αντικειµένων (π.χ. καρέκλες 

γύρω από ένα τραπέζι), 

xxxx η απεικόνιση συγκεκριµένου τύπου γεγονότος (π.χ. ένας 

ποδοσφαιρικός αγώνας), 

xxxx η ύπαρξη επώνυµων προσώπων, τοποθεσιών ή γεγονότων 

(π.χ. ένας επίσηµος χαιρετά το πλήθος) 

xxxx υποκειµενικά συναισθήµατα που συσχετίζονται µε την εικόνα 

(π.χ. χαρά) 
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xxxx συνοδευτικά δεδοµένα ή µεταδεδοµένα, όπως ο δηµιουργός 

της εικόνας ή η τοποθεσία και η ηµεροµηνία λήψης µιας 

φωτογραφίας. 

Κάθε µία από τις παραπάνω ιδιότητες αφορούν και συγκεκριµένο 

τύπο ερωτήµατος. Με εξαίρεση το τελευταίο (που σχετίζεται µε τα 

µεταδεδοµένα και αφορά συστήµατα ανάκτησης κειµένου), όλα τα 

ερωτήµατα αντιπροσωπεύουν και ένα υψηλότερο επίπεδο 

αφαίρεσης από το προηγούµενο και έτσι είναι δυσκολότερο να 

απαντηθούν χωρίς κάποια εξωτερική πληροφόρηση [11]. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Ερωτήµατα µε τη µορφή εικόνωνΕρωτήµατα µε τη µορφή εικόνωνΕρωτήµατα µε τη µορφή εικόνωνΕρωτήµατα µε τη µορφή εικόνων    

Ως εκ τούτου, ενώ οι απαιτήσεις αυτών που αναζητούν εικόνες 

µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά, είναι χρήσιµο να 

κατηγοριοποιήσουµε τα ερωτήµατα για εικόνες σε τρία επίπεδα 

αυξανόµενης πολυπλοκότητας: 

ΠρωτογενήΠρωτογενήΠρωτογενήΠρωτογενή        χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά, όπως το χρώµα, η υφή, το σχήµα 

ή τοποθέτηση των στοιχείων της εικόνας. Παραδείγµατα 

σχετικών ερωτηµάτων περιλαµβάνουν «αναζήτηση εικόνων µε 

σκουρόχρωµα αντικείµενα στην πάνω δεξιά γωνία», «αναζήτηση 

εικόνων µε κίτρινα αστέρια σε κυκλική διάταξη» ή συνηθέστερα 

«αναζήτηση περισσότερων εικόνων που µοιάζουν µε µια 

συγκεκριµένη». Αυτό το επίπεδο ανάκτησης κάνει χρήση 

χαρακτηριστικών, όπως είναι µια δεδοµένη απόχρωση κίτρινου, τα 

οποία είναι αντικειµενικά και µπορούν άµεσα να εξαχθούν από τις 

ίδιες τις εικόνες, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων πληροφοριών. Κάτι 

τέτοιο θέτει περιορισµούς στην αξιοποίηση του επιπέδου σε 

εφαρµογές όπως κατοχύρωση εµπορικών σηµάτων, ταυτοποίηση 

σχεδίων και χρωµατικό ταίριασµα. 

ΛΛΛΛογικά ογικά ογικά ογικά ή σηµασιολογικάή σηµασιολογικάή σηµασιολογικάή σηµασιολογικά    χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν 

λογικά συµπεράσµατα σχετικά µε την ταυτότητα των 

απεικονιζόµενων αντικειµένων. ∆ιακρίνονται περαιτέρω σε: 

1111    

2222    



 Ανάκτηση Εικόνων Βάσει Περιεχοµένου – 5 

x ανάκτηση αντικειµένων ενός δεδοµένου τύπου, για 

παράδειγµα «αναζήτηση εικόνων ενός διώροφου λεωφορείου», 

και 

x ανάκτηση µεµονωµένων αντικειµένων ή προσώπων, για 

παράδειγµα «αναζήτηση µιας εικόνας µε τον Παρθενώνα». 

Για την διεκπεραίωση αιτηµάτων αυτού του είδους, απαιτείται 

πρόσβαση σε κάποια εξωτερική βάση γνώσης. Στο πρώτο 

παράδειγµα, χρειάζεται η γνώση για την αναγνώριση ενός 

αντικειµένου ως λεωφορείου και όχι ως φορτηγού, ενώ στο δεύτερο 

απαιτείται η γνώση ότι µια συγκεκριµένη κατασκευή έχει ονοµαστεί 

«Παρθενώνας». Τα κριτήρια αναζήτησης στο επίπεδο αυτό είναι 

συνήθως αρκετά αντικειµενικά. 

ΑΑΑΑφηρηµένεςφηρηµένεςφηρηµένεςφηρηµένες    ιδιότητεςιδιότητεςιδιότητεςιδιότητες, οι οποίες σχετίζονται µε λογική 

επεξεργασία για τη σηµασία και το σκοπό των αντικειµένων ή 

του σκηνικού. Όπως και πριν, υποδιαιρούνται σε: 

x ανάκτηση επώνυµων γεγονότων ή δραστηριοτήτων, για 

παράδειγµα «αναζήτηση εικόνων παραδοσιακού σκωτσέζικου 

χορού», και 

x ανάκτηση εικόνων συναισθηµατικής σηµασίας, για 

παράδειγµα «αναζήτηση µιας εικόνας που απεικονίζει θύµατα 

πολέµου». 

Η επιτυχής απάντηση ερωτηµάτων του είδους αυτού προ{ποθέτει 

κάποια εξειδίκευση από τη µεριά του ενδιαφεροµένου. Μπορεί να 

χρειαστεί πολύπλοκη λογική σκέψη και συχνά υποκειµενικές 

εκτιµήσεις προκειµένου να γίνει η σύνδεση µεταξύ του περιεχοµένου 

της εικόνας και των αφηρηµένων εννοιών. 

Παρόλο που τα υπάρχοντα συστήµατα CBIR λειτουργούν 

αποτελεσµατικά µόνο στο κατώτερο επίπεδο (των πρωτογενών 

χαρακτηριστικών), οι περισσότεροι χρήστες απαιτούν υψηλοτέρα 

επίπεδα ανάκτησης. Οι χρήστες οι οποίοι χρειάζεται να ανακτήσουν 

εικόνες από µια συλλογή προέρχονται από ποικίλους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένων της πρόληψης της εγκληµατικότητας, της 

ιατρικής, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας της τέχνης και του 

3333    
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τύπου. Για το λόγο αυτό, γίνονται προσπάθειες προκειµένου να 

κατηγοριοποιηθεί η συµπεριφορά των χρηστών, έτσι ώστε 

µελλοντικά να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους σε µεγαλύτερο 

βαθµό. 

Η «παραδοσιακή» πρακτική ευρετηριοποίησης εικόνων βασίζεται 

κατά κανόνα σε περιγραφές κειµένου ή κωδικούς κατηγοριοποίησης, 

που υποστηρίζονται από µερικά συστήµατα ανάκτησης κειµένου τα 

οποία προσαρµόζονται για να διαχειρίζονται εικόνες. Αντίθετα, η 

ανάκτηση εικόνων βάσει περιεχοµένου λειτουργεί σε τελείως 

διαφορετική βάση από την ευρετηριοποίηση λέξεων-κλειδιών, 

καθώς οι συλλογές εικόνων ουσιαστικά στερούνται κάποιας λογικής 

δοµής. Μια ψηφιακή εικόνα δεν είναι παρά ένας πίνακας µε τιµές 

εικονοστοιχείων ή πίξελ (pixels) χωρίς κάποια έµφυτη σηµασία. 

Σύµφωνα µε την στρατηγική CBIR, πρωταρχικά χαρακτηριστικά τα 

οποία διαφοροποιούν το περιεχόµενο των εικόνων, όπως είναι το 

χρώµα, η υφή και το σχήµα, υπολογίζονται τόσο για τις 

αποθηκευµένες εικόνες της συλλογής όσο και για τις εικόνες-

ερωτήµατα. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιµοποιούνται για να 

προσδιοριστούν οι αποθηκευµένες εικόνες οι οποίες ταιριάζουν 

περισσότερο µε το κάθε ερώτηµα. Σηµασιολογικές πληροφορίες, 

όπως το είδος ενός απεικονιζόµενου αντικειµένου, είναι 

δυσκολότερο να εξαχθούν, συνεπώς η αξιοποίησή τους παραµένει 

ένα ανοιχτό ερευνητικό θέµα. 

Να επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό ότι η ανάκτηση βίντεο και 

κινούµενης εικόνας είναι αντικείµενο αυξανόµενης σηµαντικότητας. 

Οι τεχνικές CBIR µπορούν και εδώ να χρησιµοποιηθούν για να γίνει 

κατάτµηση του βίντεο σε αυτόνοµες σταθερές εικόνες, να 

περιγραφεί το περιεχόµενο της κάθε µίας και να αναζητηθούν 

αρχεία βίντεο µε κάποιο καθορισµένο είδος κίνησης. 

∆ιευκρινιστικά, σηµειώνουµε ότι η αναζήτηση εικόνων βάσει 

περιεχοµένου αντλεί πολλές από τις µεθόδους της από τον τοµέα 

της επεξεργασίας εικόνας και της υπολογιστικής όρασης και 

θεωρείται από µερικούς ερευνητές ως παράγωγη του τοµέα αυτού. 
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∆ιαφοροποιείται, ωστόσο, από αυτούς τους κλάδους, καθώς δίνει 

έµφαση στην ανάκτηση εικόνων µε επιθυµητά χαρακτηριστικά  από 

µια συλλογή µεγάλης κλίµακας. Η επεξεργασία εικόνας καλύπτει 

πολύ µεγαλύτερο φάσµα εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων της 

βελτίωσης, της συµπίεσης, της µετάδοσης µέσω δικτύου και της 

ερµηνείας της εικόνας. Υπάρχουν, βέβαια, κοινά σηµεία 

ενδιαφέροντος, όπως η αναγνώριση αντικειµένων µέσω της 

ανάλυσης χαρακτηριστικών, όµως ο διαχωρισµός µεταξύ της 

βασικής ανάλυσης εικόνας και της αναζήτησης εικόνων βάσει 

περιεχοµένου είναι συνήθως ξεκάθαρος. 

Ας αναφέρουµε ένα παράδειγµα για την προηγούµενη διάκριση. Οι 

αστυνοµικές αρχές αρκετών χωρών κάνουν χρήση αυτόµατων 

συστηµάτων αναγνώρισης προσώπων. Τέτοια συστήµατα 

αξιοποιούνται µε δύο τρόπους. Πρώτον, η εικόνα µπροστά στην 

κάµερα µπορεί να συγκριθεί µε την καταχώριση ενός συγκεκριµένου 

ανθρώπου στη βάση δεδοµένων, έτσι ώστε να επαληθευτεί η 

ταυτότητά του. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται σύγκριση µόνο δύο 

εικόνων και δεν µπορεί να θεωρηθεί εύκολα ως CBIR. ∆εύτερον, 

µπορεί να γίνει αναζήτηση σε ολόκληρη τη βάση δεδοµένων για να 

βρεθεί η εικόνα που ταιριάζει περισσότερο µε την δοσµένη. Η 

δεύτερη περίπτωση αποτελεί και το αντικείµενο στην αναζήτηση 

εικόνων βάσει περιεχοµένου [11]. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Εξαγόµενα χαρακτΕξαγόµενα χαρακτΕξαγόµενα χαρακτΕξαγόµενα χαρακτηριστικά ηριστικά ηριστικά ηριστικά εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

Ανάκτηση χρώµατοςΑνάκτηση χρώµατοςΑνάκτηση χρώµατοςΑνάκτηση χρώµατος    

Στη βιβλιογραφία, έχουν περιγραφεί αρκετές µέθοδοι ανάκτησης 

εικόνας στα πλαίσια της χρωµατικής οµοιότητας, αλλά οι 

περισσότερες είναι παραλλαγές της ίδιας βασικής ιδέας. Για κάθε 

εικόνα η οποία προστίθεται στη συλλογή, υπολογίζεται το 

χρωµατικό ιστόγραµµα που απεικονίζει την ποσοτική κατανοµή των 

εικονοστοιχείων του κάθε χρώµατος. Το ιστόγραµµα της κάθε 

εικόνας αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων. 



8 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Κατά την αναζήτηση, ο χρήστης προσδιορίζει την επιθυµητή 

κατανοµή των χρωµάτων, για παράδειγµα 75% µπλε και 25% άσπρο. 

Εναλλακτικά, υποβάλλει µια πρόσθετη εικόνα-υπόδειγµα από την 

οποία υπολογίζεται το ιστόγραµµά της. Στη συνέχεια, γίνεται 

ανάκτηση εκείνων των εικόνων των οποίων τα χρωµατικά 

ιστογράµµατα ταιριάζουν περισσότερο µε το ιστόγραµµα του 

υποδείγµατος. 

Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνική για το ταίριασµα 

ιστογραµµάτων είναι η παρεµβολή (intersection). Έχουν προταθεί και 

παραλλαγές της τεχνικής αυτής, όπως η χρήση αθροιστικών 

χρωµατικών ιστογραµµάτων (όπου υπολογίζεται η αθροιστική 

συχνότητα κάθε χρώµατος), ο συνδυασµός της παρεµβολής 

ιστογραµµάτων και του ταιριάσµατος περιοχών και η χρήση 

ερωτηµάτων για περιοχές χρωµάτων. 

Ανάκτηση υφήςΑνάκτηση υφήςΑνάκτηση υφήςΑνάκτηση υφής    

Ενδεχοµένως, η δυνατότητα ανάκτησης εικόνων µε βάση την 

οµοιότητα στην υφή δεν φαίνεται πολύ χρήσιµη. Ωστόσο, η 

δυνατότητα του ταιριάσµατος της υφής µπορεί να διευκολύνει την 

διάκριση µεταξύ περιοχών εικόνων µε παρόµοιο χρώµα, όπως είναι 

ο ουρανός και η θάλασσα ή το χορτάρι και τα φύλλα των δέντρων. 

Μια ποικιλία τεχνικών έχει χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της 

οµοιότητας στην υφή. Ουσιαστικά, µε τις τεχνικές αυτές 

υπολογίζεται η σχετική φωτεινότητα επιλεγµένων ζευγών 

εικονοστοιχείων για κάθε εικόνα. Με τον τρόπο αυτό, εκτιµώνται 

µέτρα υφής, όπως ο βαθµός της αντίθεσης (contrast), της 

ανοµοιογένειας (coarseness), της κατευθυντικότητας (directionality) 
και της κανονικότητας (regularity). 

Τα ερωτήµατα υφής υποβάλλονται µε παρόµοιο τρόπο όπως τα 

ερωτήµατα χρώµατος προηγουµένως, διαλέγοντας την επιθυµητή 

υφή από έτοιµα υποδείγµατα ή χρησιµοποιώντας µια εικόνα-

παράδειγµα. Έπειτα, γίνεται ανάκτηση των εικόνων των οποίων οι 

µετρικές υφής είναι πλησιέστερες µε αυτές της δεδοµένης εικόνας. 
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Μια επέκταση της τεχνικής µιµείται τον λεγόµενο «θησαυρό λέξεων», 

δηλαδή ένα λεξικό ειδικού τύπου το οποίο αποδίδει τις σηµασίες 

λέξεων ή εκφράσεων. Παρόµοια, µε την τεχνική του «θησαυρού 

υφών», ανακτώνται οµοιογενείς περιοχές στις εικόνες σύµφωνα µε 

λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν σηµαντικές κατηγορίες υφών 

στη συλλογή, για παράδειγµα, ένας τοίχος ή ένα λιβάδι. 

ΑνάκτΑνάκτΑνάκτΑνάκτηση σχήµατοςηση σχήµατοςηση σχήµατοςηση σχήµατος    

Σε αντίθεση µε την υφή, το σχήµα είναι µια καλά ορισµένη έννοια, 

καθώς τα φυσικά αντικείµενα αναγνωρίζονται κυρίως µε βάση το 

σχήµα τους. Ένας αριθµός χαρακτηριστικών υπολογίζονται για κάθε 

σχήµα (ανεξαρτήτως διαστάσεων ή κατεύθυνσης) το οποίο 

αναγνωρίζεται σε κάθε αποθηκευµένη εικόνα της συλλογής. 

∆ύο είναι τα κύρια είδη χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούνται 

ευρέως: γενικά χαρακτηριστικά, όπως η αναλογία ή ο λόγος των 

διαστάσεων, και τοπικά χαρακτηριστικά, όπως διαδοχικά τµήµατα 

που συνορεύουν µε άλλα αντικείµενα. Εναλλακτικές µέθοδοι για το 

ταίριασµα σχηµάτων περιλαµβάνουν την χρήση προτύπων ως πηγή 

αναφοράς υπολογισµένων σχηµάτων, τη σύγκριση ιστογραµµάτων 

ακµών ως προς την κατεύθυνση και γραµµικές αναπαραστάσεις 

σχηµάτων αντικειµένων για τη σύγκριση των οποίων αξιοποιούνται 

τεχνικές αντιστοίχισης ή ταιριάσµατος γραφηµάτων (graph 

matching). 

Κατόπιν, τα ερωτήµατα απαντώνται υπολογίζοντας το ίδιο σύνολο 

χαρακτηριστικών για την εικόνα-υπόδειγµα και ανακτώντας τις 

εικόνες µε παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά του υποδείγµατος. Για 

τον σκοπό αυτό, στο σύστηµα µπορεί να υποβληθεί είτε µια έτοιµη 

εικόνα είτε ένα σχέδιο το οποίο έχει ζωγραφίσει ο χρήστης. 

Ανάκτηση άλλων πρωτογενών χαρακτηριστικώνΑνάκτηση άλλων πρωτογενών χαρακτηριστικώνΑνάκτηση άλλων πρωτογενών χαρακτηριστικώνΑνάκτηση άλλων πρωτογενών χαρακτηριστικών    

Ένας από τους πρωταρχικούς τρόπους πρόσβασης σε δεδοµένα 

εικόνων είναι η ανάκτηση των επιθυµητών δεδοµένων µε βάση τη 

θέση τους µέσα στην εικόνα. Η πρόσβαση σε δεδοµένα σύµφωνα µε 
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τη θέση τους στον χώρο είναι ουσιώδες ζήτηµα για τα γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήµατα (Geographical Information Systems, GIS) και 

έχουν επινοηθεί αποδοτικές µέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό. 

Παρόµοιες τεχνικές έχουν εφαρµοστεί σε συλλογές εικόνων, 

επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν αναζήτηση για εικόνες που 

περιέχουν αντικείµενα µε καθορισµένες σχετικές θέσεις µεταξύ τους. 

Η ευρετηριοποίηση των χωρικών δεδοµένων των εικόνων (δηλαδή 

των θέσεων των αντικειµένων στις εικόνες) σπανίως είναι χρήσιµη 

αυτονοµηµένα. Αντιθέτως, είναι αποτελεσµατική όταν 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία, όπως το χρώµα 

και το σχήµα [11]. 

 

 

 



 

3.3.3.3. Σύγκριση ΕικόνωνΣύγκριση ΕικόνωνΣύγκριση ΕικόνωνΣύγκριση Εικόνων    

Η σύγκριση δύο εικόνων, λοιπόν, συνίσταται στον υπολογισµό του 

βαθµού ή ποσοστού οµοιότητάς τους, συγκρίνοντας τις δοµές 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τις εικόνες αυτές. Οι δοµές αυτές 

αφορούν το χρώµα, το σχήµα, την υφή και άλλα στοιχεία µιας 

εικόνας, όπως έχουν περιγραφεί στην προηγούµενη ενότητα. 

Ως ψηφιακή εικόνα θεωρούµε έναν πίνακα Α µε Ν γραµµές (ύψος) και 

Μ στήλες (πλάτος). 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 1111 Πίνακας αναπαράστασης ψηφιακής εικόνας 

 0 1 … Μ –1 

0   …  

1     

… …   … 

Ν –1     

 

Το κάθε στοιχείο του πίνακα καλείται εικονοστοιχείο ή πίξελ (picture 

element – pixel) και περιέχει µια αριθµητική τιµή. Στον χρωµατικό 

χώρο RGBRGBRGBRGB, µια τιµή εικονοστοιχείου δίνει πληροφορίες για την 

συµβολή της κάθε µίας από τις τρεις χρωµατικές συνιστώσες 

κόκκινο, πράσινο και µπλε, όπως επίσης και για τη διαφάνεια 

(συντελεστής alpha). 

Οι τιµή της κάθε χρωµατικής συνιστώσας κυµαίνεται από 0 

(µηδενική συµβολή) µέχρι 255 (µέγιστη συµβολή). Το εύρος των τιµών 

της διαφάνειας είναι το ίδιο, µε το 0 να αντιπροσωπεύει το 

«αόρατο» και το 255 το συµπαγές χρώµα. 

 



12 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 1111 Επιλογή χρώµατος από λογισµικό επεξεργασίας εικόνας 

(Paint .NET, http://www.getpaint.net). 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 2222 Παραδείγµατα χρωµάτων 

Χρωµατικές Χρωµατικές Χρωµατικές Χρωµατικές 

συνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσες    
∆ιαφάνεια ∆ιαφάνεια ∆ιαφάνεια ∆ιαφάνεια (Alpha)(Alpha)(Alpha)(Alpha)    ΧρώµαΧρώµαΧρώµαΧρώµα    

(0, 0, 0) 255  

(0, 0, 0) 128  

(128, 128, 128) 255  

(255, 255, 255) 255  

(0, 255, 255) 255  

(150, 100, 50) 255  

(50, 100, 150) 191  

http://www.getpaint.net/
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Η διαδοχική σύγκριση µιας εικόνας-ερωτήµατος µε όλες τις εικόνες 

µιας συλλογής και η φθίνουσα ταξινόµηση των ποσοστών 

οµοιότητας που προκύπτουν αποτελεί τον αλγόριθµο ανάκτησης ο 

οποίος χρησιµοποιείται στην εργασία: 

Εικόνα 50.jpeg 95% 

Εικόνα 10.jpeg 88% 

Εικόνα 278.jpeg 72% 

… … 

Όταν, µάλιστα, επιθυµούµε τη χρήση περισσότερων της µίας 

βοηθητικών δοµών δεδοµένων, τότε υπολογίζουµε τα ποσοστά 

οµοιότητας από κάθε αλγόριθµο και συνδυάζουµε τις τιµές αυτές µε 

τους επιθυµητούς συντελεστές βαρύτητας για κάθε εικόνα: 

 Μέθοδος 1Μέθοδος 1Μέθοδος 1Μέθοδος 1 
(βαρύτητα 0.3) 

Μέθοδος 2Μέθοδος 2Μέθοδος 2Μέθοδος 2 
(βαρύτητα 0.7) 

 

Εικόνα 50.jpeg 95% 92% 92,9% 

Εικόνα 10.jpeg 88% 79% 81,7% 

Εικόνα 278.jpeg 72% 83% 79,7% 

… … … … 

Μερικά παραδείγµατα τέτοιων βοηθητικών δοµών δεδοµένων που 

εξυπηρετούν στην σύγκριση εικόνων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Χρωµατικό ιστόγραµµαΧρωµατικό ιστόγραµµαΧρωµατικό ιστόγραµµαΧρωµατικό ιστόγραµµα    

Ορίζουµε το ιστόγραµµα χρωµάτων µιας εικόνας ως το διάνυσµα µε 

τις σχετικές συχνότητες της εµφάνισης των χρωµάτων της εικόνας.  
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 2222 Παράδειγµα ψηφιακής εικόνας 330 x 158 (= 52.140)  

µε 6 διακριτά χρώµατα. 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 3333 Ιστόγραµµα της παραπάνω εικόνας (τελευταία στήλη). 

ΧρώµαΧρώµαΧρώµαΧρώµα    

(κόκκινο, πράσινο, µπλε)(κόκκινο, πράσινο, µπλε)(κόκκινο, πράσινο, µπλε)(κόκκινο, πράσινο, µπλε)    

Συχνότητα εµφάνισηςΣυχνότητα εµφάνισηςΣυχνότητα εµφάνισηςΣυχνότητα εµφάνισης    

ΑπόλυτηΑπόλυτηΑπόλυτηΑπόλυτη    ΣχετικήΣχετικήΣχετικήΣχετική    

Μαύρο (0, 0, 0) 2.345 4,50% 

Κόκκινο (237, 28, 36) 2.409 4,62% 

Πράσινο (34, 177, 76) 2.344 4,50% 

Μπλε (63, 72, 204) 2.410 4,62% 

Κίτρινο (255, 201, 14) 2.344 4,50% 

Λευκό (255, 255, 255) 40.288 77,27% 

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο    52.14052.14052.14052.140    100%100%100%100%    

Για την Εικόνα 2, το ιστόγραµµα είναι το διάνυσµα 

[0,045 0,0462 0,045 0,0462 0,045 0,7727] 

∆ηλαδή το 4,5% των εικονοστοιχείων είναι µαύρου χρώµατος, ενώ το 

77,27% είναι λευκού. Παρόµοια ερµηνεύονται και τα υπόλοιπα 

ποσοστά . 

Για µια εικόνα Ν x Μ, ο παρακάτω ψευδοκώδικας υπολογίζει το 

χρωµατικό της ιστόγραµµα [20]: 
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Έστω ένας µετρητής για κάθε χρώµα µε µηδενική αρχική τιµή. 

Για κάθε εικονοστοιχείο i, j (i = 0, 1, …, N – 1 και j = 0, 1, …, 

M – 1) 

xxxx Έστω c  το χρώµα του i, j. 

xxxx Αύξησε τον µετρητή του χρώµατος c  κατά µία µονάδα. 

Έστω ένα κενό διάνυσµα µε πλήθος στοιχείων ίσο µε το 

πλήθος των µετρητών. 

Για κάθε µετρητή χρώµατος 

x ∆ιαίρεσε την τιµή του µετρητή µε το πλήθος των 

εικονοστοιχείων N · M  και τοποθέτησε το αποτέλεσµα στην 

επόµενη θέση του διανύσµατος. 

Ο παρατηρητικός αναγνώστης θα αναρωτηθεί για τη δοµή 

δεδοµένων που απαιτείται για τους µετρητές και σκόπιµα δεν 

διευκρινίζεται στον ψευδοκώδικα. Μπορεί να είναι ένα διάνυσµα 

πραγµατικών αριθµών ή ένας πίνακας αντιστοίχισης (µεταξύ 

χρωµάτων και αριθµών). Πόση µνήµη, όµως, θα πρέπει να 

δεσµεύσουµε στον υπολογιστή ώστε να καλύψουµε όλα τα δυνατά 

χρώµατα; 

Στην πράξη, το σύνολο των χρωµάτων που εξετάζονται και 

καταγράφονται δεν είναι ολόκληρο το σύνολο µε τα διακριτά 

χρώµατα της εικόνας. Μια εικόνα όπου το κάθε εικονοστοιχείο 

καταλαµβάνει 8 bits (βάθος χρώµατος) µπορεί να έχει µέγιστο 

πλήθος διακριτών χρωµάτων ίσο µε 256, ενώ µε βάθος χρώµατος 24 

bits, τα διακριτά χρώµατα φτάνουν τα 16.777.216. Αυτό σηµαίνει ότι 

θα χρειαζόµασταν ισάριθµους µετρητές για κάθε εικόνα, κάτι το 

οποίο δεν συµφέρει υπολογιστικά. 

Το χρωµατικό ιστόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει, λόγου χάρη,  

Q = 8 βαθµίδες για κάθε µία από τις συνιστώσες του χρωµατικού 

χώρου RGB (κόκκινο, πράσινο και µπλε). Έτσι, προκύπτει ένας 

χρωµατικός κύβος µε πλευρά Q και πλήθος εξεταζοµένων 

χρωµάτων ίσο µε 83 = 512. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 3333 Χρωµατικός κύβος µε πλευρά 11. 

Ουσιαστικά, το κάθε χρώµα που συναντάται σε µια εικόνα 

αντικαθίσταται από ένα «γειτονικό» του στον χρωµατικό κύβο. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η πλευρά του κύβου, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό 

θα είναι και το ιστόγραµµα, αφού τα χρώµατα που αντικαθιστούν 

τα αρχικά θα είναι πλησιέστερα στα πραγµατικά. 

Ως διάνυσµα, το τελικό παραγόµενο ιστόγραµµα έχει Q 3 στοιχεία 

και αποτελείται από όλα τα στοιχεία του κύβου µε κάποια 

συγκεκριµένη σειρά. Η σειρά επίσκεψης του κάθε στοιχείου του 

κύβου γίνεται µε την προφανή µέθοδο της πλήρους απαρίθµησης: 

(0, 0, 0), (0, 0, 1), …, (0, 0, Q – 1), 

(0, 1, 0), (0, 1, 1), …, (0, 1, Q – 1), …, 

(0, Q – 1, 0), (0, Q – 1, 1), …, (0, Q – 1, Q – 1), 

…, 

(Q – 1, Q – 1, 0), (Q – 1, Q – 1, 1), …, (Q – 1, Q – 1, Q – 1). 
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Ο ψευδοκώδικας, τώρα, µπορεί να γραφεί µε πιο συγκεκριµένο 

τρόπο, ώστε να υλοποιηθεί αποδοτικότερα ο υπολογισµός του 

ιστογράµµατος: 

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) 

xxxx Έστω c  το χρώµα του i, j. 

xxxx Έστω r, g, b οι χρωµατικές συνιστώσες του κόκκινου, του 

πράσινου και του µπλε του χρώµατος c. 

xxxx 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) 

x Θέσε το στοιχείο bins[i ] ίσο µε counts[r, g, b ] / (N · M ). 

x Αύξησε κατά µία µονάδα το i. 

Σε ένα σύστηµα αναζήτησης εικόνων, ο παραπάνω υπολογισµός του 

ιστογράµµατος γίνεται για κάθε εικόνα της συλλογής και για την 

εικόνα-ερώτηµα που υποβάλλει ο χρήστης. 

Πλέον, η σύγκριση δυο εικόνων ανάγεται, σε πρώτη φάση, στην 

σύγκριση των χρωµατικών ιστογραµµάτων τους. Για την σύγκριση 

αυτή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποικίλες µετρικές οµοιότητας 

διανυσµάτων [9]. Ενδεικτικά, για τα διανύσµατα (ή ιστογράµµατα)  

α και b, αναφέρουµε: 

x την παρεµβολή (intersection),   ( )∑
−

=

1

0

3

,min
Q

i
ii ba  
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και τις παρακάτω µετρικές απόστασης: 

x την απόσταση πόλης ή Μανχάταν,  ∑
−

=

−
1

0

3Q

i
ii ba  

x την ευκλείδεια απόσταση,   ( )∑
−

=

−
1

0

2
3Q

i
ii ba  

x την χ τετράγωνο (χ2),    
( )
( )∑

−

= +
−1

0

23Q

i ii

ii

ba
ba

 

όπου η αφαίρεση από την µονάδα οδηγεί στις αντίστοιχες µετρικές 

οµοιότητας. 

Η απόλυτη ταύτιση δύο εικόνων υποδηλώνεται µε τιµή µετρικής 

απόστασης ίση µε µηδέν, ενώ όσο αυξάνεται η απόκλιση των 

εικόνων, τόσο µεγαλώνει και η τιµή της µετρικής. Για 

κανονικοποιηµένα ιστογράµµατα (όπου χρησιµοποιούνται οι 

σχετικές συχνότητες, σύµφωνα µε τον ορισµό), η απόλυτη ταύτιση 

εξακριβώνεται µε τιµή µετρικής πάλι µηδέν (0), αλλά µε την µέγιστη 

τιµή να ισούται µε τη µονάδα (1), κάνοντας εφικτή την σύγκριση 

εικόνων διαφορετικών διαστάσεων [10]. 

Παραδείγµατος χάρη, µε Q = 2 επίπεδα κβαντοποίησης για λόγους 

απλότητας, η διαθέσιµη παλέτα χρωµάτων φαίνεται στην Εικόνα 4. 

Χρώµατα από το µαύρο (0, 0, 0) µέχρι το γκρι (µη 

συµπεριλαµβανοµένου) καταµετρώνται µε τον µετρητή του µαύρου, 

ενώ χρώµατα από το γκρι (128, 128, 128) µέχρι το λευκό (255, 255, 

255) µε τον µετρητή του γκρι. Οµοίως απαριθµούνται τα υπόλοιπα 

χρώµατα. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 4444 Κβαντοποίηση του

µε 2 βαθµίδες για κ

 Μια εικόνα µε όλα τα εικονοστοιχεί

[0 0 0 0 

ενώ το ιστόγραµµα µιας εικόνας µε

είναι 

[1 0 0 0 

Με τη µέθοδο της παρεµβολής, διατ

των διανυσµάτων ένα προς ένα κα

φορά. Το άθροισµα των επιλεγέντω

οµοιότητας των διανυσµάτων. 

Για τα προηγούµενα ιστογράµµατα

το αναµενόµενο: 0, δηλαδή ποσοστό

Παρόµοια, δυο ίδια ιστογράµµατα 

τη µονάδα, όπως και κάθε µεµονω

άθροισµα στοιχείων. 

Επιπρόσθετα, έστω η αρχική εικόνα

παρόµοια 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) 

 

 χρωµατικού χώρου RGB  

άθε συνιστώσα. 

α της λευκά θα έχει ιστόγραµµα 

0 0 0 1] 

 όλα τα εικονοστοιχεία µαύρα θα 

0 0 0 0] 

ρέχουµε ταυτόχρονα τα στοιχεία 

ι επιλέγουµε το µικρότερο κάθε 

ν στοιχείων αποτελεί τον βαθµό 

, το άθροισµα προκύπτει να είναι 

 οµοιότητας ίσο µε 0%. 

έχουν µετρική οµοιότητας ίση µε 

µένο ιστόγραµµα έχει µοναδιαίο 

 της ενότητας και µια εικόνα µε 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 5555 ∆υο ψηφιακές εικόνες (α, β) µε παρόµοια χαρακτηριστικά. 

Τα ιστογράµµατα των εικόνων αυτών είναι 

[0,04497507 0,04622171 0,044955887 0 0,046202533 0 0,044955887 0,7726889] 

και 
[0,03736 0 0,042 0,03912 0,04072 0 0,04128 0,79952] 

αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της παρεµβολής, προκύπτει το άθροισµα 

0,9340489. Αυτό είναι και το ποσοστό οµοιότητας των δύο εικόνων: 

93,34%. 

Στο ποσοστό αυτό συνέβαλλε η οµοιότητα των χρωµάτων των 

εικόνων και όχι η θέση των αντικειµένων. Η Εικόνα 6 έχει το ίδιο 

περίπου ιστόγραµµα µε την Εικόνα 5 (β) και παρουσιάζει οµοιότητα 

σχεδόν 92% µε την Εικόνα 5 (α). 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 6666 Εικόνα µε αναλογία χρωµάτων ίδια µε την Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 5555 (β). 
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Ωστόσο, η παραπάνω εικόνα κάθε άλλο παρά όµοια είναι µε την 

αρχική εικόνα, αν και τα ιστογράµµατά τους δεν διαφέρουν κατά 

πολύ. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την παρατήρηση ότι το 

χρωµατικό ιστόγραµµα δεν απεικονίζει όλες τις πληροφορίες µιας 

εικόνας. Συνεπώς, απαιτούνται και άλλες δοµές δεδοµένων, όπως 

το γράφηµα περιοχών που περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Εκτεταµένο γΕκτεταµένο γΕκτεταµένο γΕκτεταµένο γράφηµα γειτνίασης περιοχώνράφηµα γειτνίασης περιοχώνράφηµα γειτνίασης περιοχώνράφηµα γειτνίασης περιοχών    

Ορίζουµε το γράφηµα γειτνίασης περιοχών (region adjacency graph) 

ως ένα προσανατολισµένο, απλό και επίπεδο γράφηµα που 

εξάγεται από µία ψηφιακή εικόνα Α 

ü µε τις κορυφές να αντιπροσωπεύουν τις οµοιογενείς περιοχές 

της εικόνας και 

ü µε τις ακµές να συνδέουν δύο κορυφές εφόσον οι αντίστοιχες 

περιοχές έχουν ένα τουλάχιστον γειτονικό εικονοστοιχείο. 

Στον παραπάνω ορισµό, τα γειτονικά ενός εικονοστοιχείου Aij στην 

ψηφιακή εικόνα Α είναι τα Ai±1,j, Ai,j±1 (4-γειτονιά). Επίσης, µια 

περιοχή είναι οµοιογενής όταν τα εικονοστοιχεία της περιοχής είναι 

παρόµοια ανά δύο, δηλαδή για κάθε ζεύγος εικονοστοιχείων Aij και 

Ak� οι τιµές φωτεινότητάς τους αij και αk� δεν απέχουν περισσότερο 

από ένα καθορισµένο όριο θ: 

|αij – αk� | ≤ θ 

Από την άλλη µεριά, ένα εκτεταµένο γράφηµα γειτνίασης περιοχών 

(extended region adjacency graph) που έχει εξαχθεί από µια ψηφιακή 

εικόνα Α είναι ένα κατευθυνόµενο άκυκλο γράφηµα (V, E, α, β), όπου 

ü υπάρχει µια κορυφή vi ∈ V για κάθε περιοχή Ri, 

ü υπάρχει ένα τόξο (vi, vj) ∈ E εφόσον avg(Ri) < avg(Rj), όπου 

avg(R) είναι η µέση τιµή φωτεινότητας των εικονοστοιχείων 

της περιοχής R, 
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ü 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 

ü 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. 

Στην Εικόνα 7 απεικονίζεται ένα τµήµα 8 επί 8 µιας ασπρόµαυρης 

εικόνας (ώστε να επισηµανθούν οι φωτεινότητες των 

εικονοστοιχείων) µε επίπεδα φωτεινότητας από 0 (µαύρο) έως και 

255 (άσπρο). Με όριο οµοιογένειας θ = 20, προκύπτει το γράφηµα 

στην Εικόνα 8, όπου οι τιµές των κορυφών έχουν πολλαπλασιαστεί 

µε το πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας για λόγους 

κατανοησιµότητας. 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 7777 Τµήµα 8 x 8 ασπρόµαυρης εικόνας. 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 8888 Εκτεταµένο γράφηµα γειτνίασης περιοχών της προηγούµενης εικόνας µε 

όριο θ = 20. Οι τιµές των κορυφών είναι πολλαπλασιασµένες µε 64 (= 8 x 8). 
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Εννοείται πως µε µηδενικό όριο (θ = 0) θα προκύψουν τόσες 

περιοχές όσα και τα εικονοστοιχεία (στη συνήθη περίπτωση, διότι 

κάποια ενδέχεται να έχουν ακριβώς την ίδια φωτεινότητα). Όσο 

αυξάνεται το θ τόσες λιγότερες περιοχές δηµιουργούνται, µε 

κατάληξη µία µόνο περιοχή (ολόκληρη η εικόνα) όταν θ = 255. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 9999 Περιοχές από την Εικόνα 7 µε παρόµοια εικονοστοιχεία  

για διαφορετικά όρια θ (5, 15, 25). 
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Η αναδροµική έκδοση του αλγορίθµου υπολογισµού των περιοχών 

µιας εικόνας «επισκέπτεται» τη γειτονιά κάθε εικονοστοιχείου: 

Θέτουµε όλα τα εικονοστοιχεία ως µη σηµειωµένα. 

Για κάθε µη σηµειωµένο εικονοστοιχείο (i, j ) 

x Θέτουµε το (i, j ) ως σηµειωµένο 

x Αναθέτουµε το (i, j ) σε µια καινούρια περιοχή 

x Επεξεργαζόµαστε την γειτονιά του (i, j ) 

όπου η επεξεργασία της γειτονιάς του (i, j ) ακολουθεί τα παρακάτω 

βήµατα: 

Για κάθε εικονοστοιχείο (k, � ) γειτονικό του (i, j ), µη 

σηµειωµένο και παρόµοιο µε το (i, j ) 

x Θέτουµε το (k, � ) ως σηµειωµένο 

x Αναθέτουµε το (i, j ) στην τρέχουσα περιοχή 

x Επεξεργαζόµαστε την γειτονιά του (k, � ) 

Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού των περιοχών, είναι η 

δηµιουργία του γραφήµατος πλέγµατος της εικόνας, όπου τα 

παρόµοια εικονοστοιχεία είναι συνδεδεµένα µε ακµή, και η εύρεση 

των συνεκτικών συνιστωσών (connected components) του 

γραφήµατος [4]. 

Έχοντας, λοιπόν, υπολογίζει τις περιοχές της εικόνας, η δηµιουργία 

του γραφήµατος περιοχών περιλαµβάνει την ανάθεση ετικετών στις 

κορυφές και τα τόξα: 

∆ηµιουργούµε ένα νέο γράφηµα g 

Για κάθε περιοχή Ri  

x Προσθέτουµε µια κορυφή vi στο g 

x Θέτουµε ως ετικέτα του vi το σχετικό µέγεθος της Ri ως 

προς το πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας 

Για κάθε ζεύγος γειτονικών περιοχών Ri, Rj 
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x Αν avg(Ri) < avg(Rj) 

x  Προσθέτουµε το τόξο (vi, vj) στο g 

x  Θέτουµε ως ετικέτα του (vi, vj) την τιµή avg(Rj) – avg(Ri) 

x αλλιώς αν avg(Rj) < avg(Ri) 

x  Προσθέτουµε το τόξο (vj, vi) στο g 

x  Θέτουµε ως ετικέτα του (vj, vi) την τιµή avg(Ri) – avg(Rj) 

Για να συγκρίνουµε, συµπερασµατικά, δυο εικόνες, µπορούµε να 

συγκρίνουµε τα εκτεταµένα γραφήµατά τους g1 = (V1, E1, α1, β1) και 

g2 = (V2, E2, α2, β2). Η σύγκριση γίνεται υπολογίζοντας το βάρος της 

αντιστοίχισης µε το ελάχιστο βάρος του πλήρους διµερούς 

γραφήµατος (V, U, E) που προκύπτει από τα g1 και g2, όπου 

x V = E1 ∪ {(Λ, Λ)} 

x U = E2 ∪ {(Λ, Λ)} 

x E = V × U και 

x 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)| 

x µε ei = (vp, vq) και ej = (ur, us). Η ετικέτα των πλασµατικών 

κορυφών είναι α1(Λ) = α2(Λ) = 1 και των πλασµατικών τόξων 

είναι β1(Λ, Λ) = β2(Λ, Λ) = k – 1, όπου k είναι το πλήθος των 

επιπέδων του γκρι στις εικόνες (συνήθως 256). 
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4.4.4.4. Στοιχεία ΠΣτοιχεία ΠΣτοιχεία ΠΣτοιχεία Παράλληληαράλληληαράλληληαράλληληςςςς    και Κκαι Κκαι Κκαι Κατανεµηµένηατανεµηµένηατανεµηµένηατανεµηµένηςςςς    

ΕΕΕΕπεξεργασίαπεξεργασίαπεξεργασίαπεξεργασίαςςςς    

Στα αρχικά στάδια εξέλιξης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το 

λογισµικό εκτελούνταν µε σειριακό ή ακολουθιακό τρόπο για την 

επίλυση ενός προβλήµατος, καθώς ήταν διαθέσιµη µία Κεντρική 

Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) και η εκτέλεση της κάθε εντολής του 

λογισµικού  την χρονική στιγµή ti προ{πέθετε την ολοκλήρωση της 

προηγούµενης την χρονική στιγµή ti–1: 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 10101010 Ακολουθιακή εκτέλεση. 

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, έγινε δυνατή η χρήση πολλαπλών 

υπολογιστικών πόρων, όπως πολλαπλές CPUs, οπότε το πρόβληµα 

διασπάται σε τµήµατα που µπορούν να επιλυθούν ταυτόχρονα: 

 
ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα    11111111 Παράλληλη εκτέλεση. 

Με τον όρο παράλληλη επεξεργασία, εποµένως, εννοούµε την 

ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών υπολογιστικών πόρων για την 
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επίλυση ενός προβλήµατος. Το υπολογιστικό πρόβληµα διασπάται 

σε διακριτά τµήµατα που είναι δυνατόν να επιλυθούν ταυτόχρονα. 

Το κάθε τµήµα είναι απαραίτητο να εκτελείται σε διαφορετική CPU, 

προκειµένου να επιτύχουµε αξιόλογη απόδοση. 

Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης του λογισµικού 

για την επίλυση του δεδοµένου προβλήµατος και είναι εφικτή η 

επίλυση µεγαλύτερων προβληµάτων. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, 

γίνεται επεξεργασία περισσότερων δεδοµένων σε σχέση µε την 

σειριακή εκτέλεση και λαµβάνουν χώρα περισσότεροι υπολογισµοί. 

Ακόµη, τα δεδοµένα κατανέµονται σε πολλούς υπολογιστές, µε 

αποτέλεσµα να περιορίζονται τα προβλήµατα µεγέθους µνήµης και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποµακρυσµένοι πόροι µέσω του 

τοπικού δικτύου ή του ∆ιαδικτύου. 

Κατηγοριοποιούµε τους παράλληλους υπολογιστές σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση Flynn. Τα κριτήρια ή διαστάσεις είναι η πολλαπλότητα 

των εντολών (instructions) και των δεδοµένων (data), µε  

χαρακτηρισµό κάθε διάστασης ως απλής (single) ή πολλαπλής 

(multiple). 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 4444 Κατηγοριοποίηση παράλληλων υπολογιστών κατά Flynn. 

∆εδοµένα∆εδοµένα∆εδοµένα∆εδοµένα    

ΕντολέςΕντολέςΕντολέςΕντολές    
ΑπλάΑπλάΑπλάΑπλά    ΠολλαπλΠολλαπλΠολλαπλΠολλαπλάάάά    

ΑπλέςΑπλέςΑπλέςΑπλές    SISD SIMD 

ΠολλαπλέςΠολλαπλέςΠολλαπλέςΠολλαπλές    MISD MIMD 

Στην πρώτη κατηγορία (SingleSingleSingleSingle    InstructionInstructionInstructionInstruction, , , , SingleSingleSingleSingle    DataDataDataData – SISD), σε κάθε 

χρονική στιγµή εκτελείται µόνο µία ροή εντολών και υφίσταται 

επεξεργασία µόνο µια ροή δεδοµένων. Πρόκειται για τον τυπικό 

σειριακό υπολογιστή. 

Στην δεύτερη κατηγορία (SingleSingleSingleSingle    InstructionInstructionInstructionInstruction, , , , MultipleMultipleMultipleMultiple    DataDataDataData – SIMD), 

υπάρχει συνήθως µία κεντρική µονάδα ελέγχου και πολλαπλές 
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µονάδες επεξεργασίας (PUs) στον υπολογιστή. Σε κάθε χρονική 

στιγµή, εκτελείται η ίδια εντολή από όλες τις PUs, αλλά υφίσταται 

επεξεργασία διαφορετική ροή δεδοµένων σε κάθε PU. Παραδείγµατα 

στην κατηγορία αυτή αποτελούν οι διανυσµατικοί επεξεργαστές 

(vector processors) για τυποποιηµένα προβλήµατα, όπως πράξεις 

µεταξύ πινάκων, και οι µονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs). 

Στη συνέχεια (MuMuMuMultipleltipleltipleltiple    InstructionInstructionInstructionInstruction, , , , SingleSingleSingleSingle    DataDataDataData – MISD) έχουµε την 

περίπτωση όπου σε κάθε χρονική στιγµή, εκτελούνται ανεξάρτητες 

ροές εντολών στην ίδια ροή δεδοµένων. Οι πιθανές χρήσεις της 

κατηγορίας περιλαµβάνουν την επεξεργασία σήµατος µε πολλαπλά 

φίλτρα συχνοτήτων και την κρυπτογράφηση κειµένου µε 

πολλαπλούς αλγορίθµους. 

Η τελευταία περίπτωση (MultipleMultipleMultipleMultiple    InstructionInstructionInstructionInstruction, , , , MultipleMultipleMultipleMultiple    DataDataDataData – MIMD) 

αποτελεί τον πιο διαδεδοµένο τύπο παράλληλου υπολογιστή. Σε 

κάθε CPU, µπορεί να εκτελείται διαφορετική ροή εντολών ή 

διαφορετική εντολή της ίδιας ροής και να γίνεται επεξεργασία 

διαφορετικής ροής δεδοµένων ή διαφορετικών δεδοµένων της ίδιας 

ροής. Οι υπολογιστές της κατηγορίας αυτής διακρίνονται 

περαιτέρω σε: 

x µοιραζόµενης µνήµης, όπου όλες οι CPUs έχουν πρόσβαση 

στην ίδια φυσική µνήµη, και 

x κατανεµηµένης µνήµης, όπου η κάθε CPU διαθέτει τοπική 

µνήµη και έχει δικτυακή πρόσβαση στη µνήµη των άλλων CPUs. 

Συνεπώς, η επικοινωνία µεταξύ των παράλληλων διεργασιών 

επιτυγχάνεται είτε έµµεσα, µέσω κοινών θέσεων µνήµης, είτε άµεσα, 

µέσω µεταβίβασης των δεδοµένων στο δίκτυο διασύνδεσης. Με τον 

τρόπο αυτό, οι διεργασίες ανταλλάσουν δεδοµένα µε στόχο την 

επίλυση ενός προβλήµατος. Επιπρόσθετα, είναι συχνά απαραίτητος 

ο συγχρονισµός των διεργασιών, δηλαδή ο ορισµός ενός σηµείου (ή 

περισσότερων) στον κώδικα του προγράµµατος στο οποίο πρέπει να 

φτάσει η εκτέλεση όλων των διεργασιών. Έτσι, κάποιοι 

επεξεργαστές θα χρειαστεί να περιµένουν πριν συνεχίσουν, σε 

περίπτωση που ο έλεγχος του προγράµµατος έχει φτάσει νωρίτερα 

στο ορισµένο σηµείο συγχρονισµού του κώδικα [1]. 
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4.1.4.1.4.1.4.1. Αρχιτεκτονικές παράλληλων και κατανεµηµένων Αρχιτεκτονικές παράλληλων και κατανεµηµένων Αρχιτεκτονικές παράλληλων και κατανεµηµένων Αρχιτεκτονικές παράλληλων και κατανεµηµένων 
υπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστών    

Υπολογιστές µοιραζόµενης µνήµηςΥπολογιστές µοιραζόµενης µνήµηςΥπολογιστές µοιραζόµενης µνήµηςΥπολογιστές µοιραζόµενης µνήµης    

Ως γενική διαπίστωση στις αρχιτεκτονικές µοιραζόµενης µνήµης, 

όλοι οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση σε έναν κοινό χώρο φυσικών 

διευθύνσεων, παρόλο που η επεξεργασία στον κάθε επεξεργαστή 

είναι ανεξάρτητη. Οποιοσδήποτε επεξεργαστής µπορεί να κάνει 

επιφέρει αλλαγές σε περιοχές της µνήµης και οι τροποποιήσεις 

αυτές γίνονται ορατές και στους υπόλοιπους. 

Η αρχιτεκτονική αυτή προσφέρει ένα κατανοητό υπόδειγµα 

προγραµµατισµού, καθιστώντας σχετικά εύκολη την ανάπτυξη 

παράλληλων προγραµµάτων, µε παρόµοιο τρόπο µε τα 

ακολουθιακά προγράµµατα. Επίσης, η επικοινωνία των CPUs και ο 

συγχρονισµός των δεδοµένων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα 

προβλήµατα. 

Ωστόσο, είναι πρακτικά ανέφικτη η κλιµάκωση του αριθµού των 

επεξεργαστών, καθώς όσο αυξάνεται το πλήθος των CPUs, τόσο 

αυξάνεται και η κυκλοφορία στον δίαυλο της κύριας µνήµης και η 

δραστηριότητα της κρυφής µνήµης. Η χρήση τεχνικών ταυτόχρονου 

προγραµµατισµού για την πρόσβαση στα δεδοµένα αποτελεί µια 

ακόµη δυσκολία κατά την υλοποίηση παράλληλων προγραµµάτων 

στην αρχιτεκτονική αυτή. 

∆ιακρίνουµε δύο επιµέρους κατηγορίες σύµφωνα µε τον τρόπο 

προσπέλασης της µνήµης. Όταν οι επεξεργαστές έχουν ίσους 

χρόνους προσπέλασης στην τοπική και στην αποµακρυσµένη µνήµη, 

κάνουµε λόγο για οµοιόµορφη προσπέλαση µνήµης (Uniform Memory 

Access – UMA, Εικόνα 12). Σε περίπτωση που η προσπέλαση της 

αποµακρυσµένης µνήµης είναι πιο χρονοβόρα από την προσπέλαση 

της τοπικής, τότε αναφερόµαστε σε ανοµοιόµορφη προσπέλαση 

µνήµης (Non-Uniform Memory Access – NUMA, Εικόνα 13) [1]. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 12121212 Αρχιτεκτονική οµοιόµορφης προσπέλασης µοιραζόµενης µνήµης (UMA). 

 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 13131313 Αρχιτεκτονική ανοµοιόµορφης προσπέλασης µοιραζόµενης µνήµης 

(NUMA). 

Υπολογιστές κατανεµηµένης µνήµηςΥπολογιστές κατανεµηµένης µνήµηςΥπολογιστές κατανεµηµένης µνήµηςΥπολογιστές κατανεµηµένης µνήµης    

Από την άλλη µεριά, στις αρχιτεκτονικές κατανεµηµένης 

επεξεργασίας και µνήµης, ο κάθε επεξεργαστής έχει ιδιωτική µνήµη, 

ενώ απαιτείται ρητή επικοινωνία µεταξύ των επεξεργαστών για την 

προσπέλαση αποµακρυσµένης µνήµης (µνήµης άλλων 

επεξεργαστών). 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 14141414 Αρχιτεκτονική κατανεµηµένης µνήµης. 

Κατά συνέπεια, κάθε επεξεργαστής έχει ιδιωτικό χώρο διευθύνσεων 

και δεν υπάρχει καθολικός χώρος διευθύνσεων, όπως µε την 

αρχιτεκτονική µοιραζόµενης µνήµης. Είναι προφανές ότι αλλαγές σε 

θέσεις µνήµης ενός επεξεργαστή δεν επηρεάζουν τη µνήµη των 

υπόλοιπων επεξεργαστών. 

Η δικτύωση µεταξύ των υπολογιστών µπορεί να είναι τύπου απλού 

Ethernet ή µπορεί να χρησιµοποιεί υπερταχέα δίκτυα οπτικών ινών 

µε ταχύτητες της τάξης των Gbps (gigabits per second). Η τοπολογία 

των συνδεόµενων υπολογιστών είναι τύπου γραµµής, δακτυλίου, 

πλέγµατος ή άλλου είδους το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της 

εφαρµογής. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα στην αρχιτεκτονική αυτή είναι το σχετικά 

περιορισµένο κόστος κατασκευής και αναβάθµισης, καθώς µπορεί 

να γίνει χρήση συµβατικών υπολογιστών και τεχνολογιών δικτύου. 

Έτσι, µπορούν να επιλυθούν προβλήµατα µεγάλης κλίµακας µε 

συνηθισµένους υπολογιστές και δίκτυα επικοινωνίας, αξιοποιώντας 

τον «κατανεµηµένο» υπολογιστή που προκύπτει µε σηµαντικά 

βελτιωµένη επεξεργαστική ικανότητα και µεγαλύτερη διαθέσιµη 

µνήµη. 

Ωστόσο, στα µειονεκτήµατα συµπεριλαµβάνεται το σύνθετο σε 

αρκετά σηµεία του προγραµµατιστικό υπόδειγµα µεταβίβασης 

µηνυµάτων. Εξάλλου, οι χρόνοι προσπέλασης στη µνήµη διαφέρουν 

ανάλογα µε την θέση και την απόσταση των υπολογιστών µεταξύ 

τους. 
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Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, µε την αύξηση της ταχύτητας των 

δικτύων κατανεµηµένης επεξεργασίας (όπως το Gigabit Ethernet), η 

σχέση µεταξύ παράλληλης και κατανεµηµένης επεξεργασίας γίνεται 

όλο και πιο στενή [5]. 

Υβριδικοί παράλληλοι υπολογιστέςΥβριδικοί παράλληλοι υπολογιστέςΥβριδικοί παράλληλοι υπολογιστέςΥβριδικοί παράλληλοι υπολογιστές    

Με σκοπό την επίτευξη της υψηλότερης απόδοσης, οι ταχύτεροι 

υπολογιστές συνδυάζουν τις αρχιτεκτονικές µοιραζόµενης και 

κατανεµηµένης µνήµης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 15, 

πολυπύρηνοι επεξεργαστές συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός 

γρήγορου τοπικού δικτύου. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 15151515 Υβριδική παράλληλη αρχιτεκτονική. 

Είναι µάλιστα εφικτή η δυνατότητα χρήσης µονάδων επεξεργασίας 

γραφικών ή GPU (Εικόνα 16), οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ταχύτητα επεξεργασίας πινακοποιηµένων δεδοµένων, όπως 

ψηφιακές εικόνες δύο διαστάσεων. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 16161616 Υβριδική παράλληλη αρχιτεκτονική µε χρήση CPUs και GPUs. 
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Ο κάθε κόµβος της υβριδικής προσέγγισης είναι ένα σύστηµα 

µοιραζόµενης µνήµης (οµοιόµορφης προσπέλασης). Μέσω του 

δικτύου επικοινωνίας, οποιοσδήποτε κόµβος έχει πρόσβαση στη 

µνήµη των υπόλοιπων µε την λογική της κατανεµηµένης µνήµης 

(ανοµοιόµορφης προσπέλασης). 

Ασφαλώς, µε τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική, οι υπολογιστικοί πόροι 

αξιοποιούνται αποδοτικότερα. Είναι προφανής, ωστόσο, η δυσκολία 

προγραµµατισµού έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα ενός τέτοιου 

συστήµατος, καθώς απαιτείται τόσο συγχρονισµός όσο και ρητή 

επικοινωνία των υπολογιστών [5]. 

4.2.4.2.4.2.4.2. ∆ιασύνδεση Μεταβίβασης Μηνυµάτων ∆ιασύνδεση Μεταβίβασης Μηνυµάτων ∆ιασύνδεση Μεταβίβασης Μηνυµάτων ∆ιασύνδεση Μεταβίβασης Μηνυµάτων ––––    MPIMPIMPIMPI    

Η ∆ιασύνδεση Μεταβίβασης Μηνυµάτων (Message Passing Interface, 

MPI) είναι ένα τυποποιηµένο και φορητό πρότυπο µε εφαρµογή στην 

κατανεµηµένη επεξεργασία. Το πρότυπο ορίζει το συντακτικό και τη 

σηµασιολογία διαδικασιών και συναρτήσεων και έχει υλοποιηθεί 

αρχικά στις γλώσσες Fortran και C/C++ και αργότερα στην Java. 

Πρόκειται για ένα σύνολο προδιαγραφών για την ανάπτυξη και την 

χρήση βιβλιοθηκών µεταβίβασης µηνυµάτων. Αυτό καθεαυτό, δεν 

αποτελεί βιβλιοθήκη λογισµικού, αλλά η περιγραφή µιας τέτοιας 

βιβλιοθήκης. 

Το MPI στοχεύει στην φορητότητα των εφαρµογών, στην υψηλή 

απόδοση και την επεκτασιµότητα. Υποστηρίζει επικοινωνία σηµείου 

προς σηµείο και συλλογική επικοινωνία και ορίζει ρουτίνες για τη 

διαχείριση περιβάλλοντος, οµάδων διεργασιών και τοπολογιών. 

Προγράµµατα που αξιοποιούν το MPI εκτελούνται σε τυπικά 

υπολογιστικά συστήµατα ή συστήµατα µοιραζόµενης µνήµης. Σε 

κάθε περίπτωση, οι αυτόνοµες οντότητες που επικοινωνούν είναι οι 

διεργασίες. Εννοείται πως για λόγους απόδοσης, θα πρέπει να 

ανατίθεται µία διεργασία σε κάθε CPU (ή σε κάθε πυρήνα 

πολυπύρηνου επεξεργαστή), ώστε να επιτευχθεί πραγµατική 

παραλληλοποίηση της εφαρµογής [6]. 
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Ένα τυπικό πρόγραµµα MPI έχει την ακόλουθη δοµή: 

Συµπερίληψη αρχείου (C/C++, Fortran) 

ή εισαγωγή πακέτου (Java) βιβλιοθήκης 

Αρχή προγράµµατοςΑρχή προγράµµατοςΑρχή προγράµµατοςΑρχή προγράµµατος    
Σειριακός κώδικαςΣειριακός κώδικαςΣειριακός κώδικαςΣειριακός κώδικας    

∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶    

Αρχικοποίηση περιβάλλοντος MPI (Αρχή παράλληλου κώδικα) 

Επεξεργασία και κλήσεις µεταβίβασης µηνυµάτων 

∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶ 

Τερµατισµός περιβάλλοντος MPI (Τέλος παράλληλου κώδικα) 

Σειριακός κώδικαςΣειριακός κώδικαςΣειριακός κώδικαςΣειριακός κώδικας    

∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶∶    

Τέλος προγράµµατοςΤέλος προγράµµατοςΤέλος προγράµµατοςΤέλος προγράµµατος    

Βασικές Βασικές Βασικές Βασικές λειτουργίεςλειτουργίεςλειτουργίεςλειτουργίες    του προτύπου του προτύπου του προτύπου του προτύπου MPIMPIMPIMPI    

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 5555 ∆ιαχείριση περιβάλλοντος MPI. 

ΛειτουρΛειτουρΛειτουρΛειτουργίαγίαγίαγία    ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    

MPI_INIT Αρχικοποιεί το περιβάλλον εκτέλεσης MPI. 

MPI_INITIALIZED Υποδεικνύει αν έχει κληθεί η MPI_INIT ή όχι. 

MPI_COMM_RANK 
Προσδιορίζει τον αύξοντα αριθµό της 

καλούσας διεργασίας εντός µιας οµάδας. 

MPI_COMM_SIZE 
Προσδιορίζει το πλήθος των διεργασιών 

εντός µιας οµάδας. 

MPI_ABORT Τερµατίζει όλες τις διεργασίες της οµάδας. 

MPI_GET_PROCESSOR_NAME Προσδιορίζει το όνοµα του επεξεργαστή. 

MPI_WTIME 
Επιστρέφει τον χρόνο που έχει διανυθεί σε 

δευτερόλεπτα. 

MPI_FINALIZE Τερµατίζει το περιβάλλον εκτέλεσης MPI. 
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Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 6666 Σηµειακή επικοινωνία MPI. 

ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία    ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    

MPI_SEND Στέλνει ένα µήνυµα. 

MPI_RECV Αναµένει µέχρι να λάβει ένα µήνυµα. 

MPI_PROBE 
Αναµένει ελέγχοντας για την ύπαρξη µηνύµατος προς 

λήψη. 

MPI_SSEND 
Στέλνει ένα µήνυµα και αναµένει µέχρι ο παραλήπτης 

να ξεκινήσει να λαµβάνει το µήνυµα. 

MPI_SENDRECV 
Στέλνει ένα µήνυµα και αναµένει µέχρι να λάβει ένα 

άλλο. 

MPI_WAIT 
Αναµένει µέχρι την ολοκλήρωση µιας µη ανασταλτικής 

λειτουργίας. 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 7777 Συλλογική επικοινωνία MPI. 

ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία    ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    

MPI_BARRIER 
Αναµένει µέχρι όλες οι διεργασίες µιας οµάδας να 

φτάσουν το συγκεκριµένο σηµείο συγχρονισµού. 

MPI_BCAST 
Στέλνει ένα µήνυµα σε όλες τις διεργασίες µιας 

οµάδας. 

MPI_SCATTER 
Κατανέµει διακριτά τµήµατα ενός µηνύµατος σε όλες 

τις διεργασίες µιας οµάδας. 

MPI_GATHER 

Συλλέγει διακριτά τµήµατα από όλες τις διεργασίες 

µιας οµάδας και τα συνενώνει σε µία διεργασία-

προορισµό. 

MPI_ALLGATHER 
Συλλέγει διακριτά τµήµατα από όλες τις διεργασίες 

µιας οµάδας και τα συνενώνει σε κάθε µία διεργασία. 

MPI_REDUCE 
Εφαρµόζει µια πράξη στα δεδοµένα κάθε διεργασίας 

µιας οµάδας. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. ΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτήΑνοιχτή    ΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασίαΠολυεπεξεργασία    ––––    OpenMPOpenMPOpenMPOpenMP    

Η Ανοιχτή Πολυεπεξεργασία (Open Multi-Processing, OpenMP) είναι 

µια διασύνδεση προγραµµατισµού εφαρµογών (Application 

Programming Interface, API) µε υποστήριξη παράλληλης 

επεξεργασίας. Αποτελείται από ένα σύνολο οδηγιών προς τον 

µεταγλωττιστή, ρουτίνες βιβλιοθήκης και µεταβλητών 

περιβάλλοντος και έχει υλοποιηθεί στις γλώσσες C, C++, Fortran και 

µετέπειτα στην Java. 

Ένα τυπικό πρόγραµµα OpenMP ξεκινάει µε ένα κύριο νήµα. Στα 

επιθυµητά τµήµατα κώδικα, το νήµα διακλαδώνεται (fork) και 

δηµιουργείται µια οµάδα νηµάτων. Όταν τα νήµατα ολοκληρώσουν 

την επεξεργασία, συγχρονίζονται (προαιρετικά) και ενώνονται (join) 
µε το κύριο νήµα (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 17171717 Τυπική εκτέλεση προγράµµατος OpenMP. 

Σε αντίθεση µε το MPI, δεν είναι απαραίτητη (αν και εφικτή) η ρητή 

επικοινωνία µεταξύ των νηµάτων, καθώς ο συγχρονισµός 

επιτυγχάνεται αυτόµατα από τη βιβλιοθήκη. 

Προς αποφυγή της συνεχούς προσπέλασης στη µνήµη, κάθε νήµα 

µπορεί να έχει µεταβλητές ιδιωτικής εµβέλειας (πέραν των 

µοιραζόµενων µεταβλητών). Αυτό ορίζεται µε οδηγίες 

παραλληλισµού οι οποίες τοποθετούνται στην αρχή των τµηµάτων 

κώδικα που εκτελείται παράλληλα. 
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Με τον τρόπο αυτό, οι αναφορές σε µοιραζόµενες µεταβλητές 

αφορούν τις ίδιες τις µεταβλητές, ενώ οι αναφορές σε ιδιωτικές 

µεταβλητές σχετίζονται µε τοπικά αντίγραφα στην ιδιωτική µνήµη 

του νήµατος. Τα παράλληλα τµήµατα κώδικα είναι δυνατόν να 

εµφωλεύονται, εποµένως µια ιδιωτική µεταβλητή σε µια περιοχή 

κώδικα µπορεί να είναι µοιραζόµενη σε µια εσωτερική περιοχή [7]. 

Βασικές οδηγίες της διασύνδεσης Βασικές οδηγίες της διασύνδεσης Βασικές οδηγίες της διασύνδεσης Βασικές οδηγίες της διασύνδεσης OpenMOpenMOpenMOpenMPPPP    

Η οδηγία parallel ορίζει το τµήµα κώδικα το οποίο θα εκτελεστεί 

παράλληλα. Συνδυάζεται µε τις παρακάτω οδηγίες. 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 8888 Οδηγίες διαµοιρασµού εργασίας OpenMP. 

ΟδηγίαΟδηγίαΟδηγίαΟδηγία    ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    

for ∆ιαµοιράζει τις επαναλήψεις ενός βρόχου for στα 

νήµατα της παράλληλης περιοχής. 

sections ∆ιαµοιράζει τα καθοριζόµενα τµήµατα της παράλληλης 

περιοχής στα νήµατα. 

single Αναθέτει το καθοριζόµενο τµήµα κώδικα σε ένα µόνο 

νήµα. 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 9999 Οδηγίες συγχρονισµού OpenMP. 

ΟδηγίαΟδηγίαΟδηγίαΟδηγία    ΠεΠεΠεΠεριγραφήριγραφήριγραφήριγραφή    

master 
Αναθέτει το καθοριζόµενο τµήµα κώδικα στο κύριο 

νήµα και µόνο. 

critical 
Ορίζει την εκτέλεση του τµήµατος κώδικα από ένα 

νήµα κάθε φορά. 

barrier Συγχρονίζει όλα τα νήµατα. 

atomic 

Ορίζει ότι η καθοριζόµενη θέση µνήµης πρέπει να 

ενηµερώνεται ατοµικά (και όχι ταυτόχρονα από 

πολλά νήµατα). 
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flush 
Συγχρονίζει τα περιεχόµενα της ιδιωτικής µνήµης 

των νηµάτων µε τα περιεχόµενα της µοιραζόµενης. 

ordered 
Ορίζει ότι οι επαναλήψεις του συγκεκριµένου 

βρόχου θα εκτελεστούν µε τη σειρά. 

threadprivate 
Μετατρέπει µεταβλητές καθολικής εµβέλειας σε 

ιδιωτικής εµβέλειας για τα νήµατα (προσωρινά). 

Συνδυαζόµενες µε τις οδηγίες διαµοιρασµού εργασίας (Πίνακας 8), 

οι φράσεις εµβέλειας δεδοµένων (Πίνακας 10) καθορίζουν ποιες 

µεταβλητές θα είναι ορατές σε όλα τα νήµατα και ποιες στο 

συγκεκριµένο νήµα, όπως επίσης αν και µε ποιον τρόπο θα γίνεται η 

µεταφορά των τιµών από και προς την παράλληλη περιοχή. 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 10101010 Φράσεις δήλωσης εµβέλειας δεδοµένων OpenMP. 

ΦράσηΦράσηΦράσηΦράση    ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    

private Η εµβέλεια ορίζεται σε ιδιωτική για κάθε νήµα. 

shared 
Η εµβέλεια ορίζεται σε µοιραζόµενη για όλα τα 

νήµατα. 

default 
Η εµβέλεια ορίζεται σε έναν προκαθορισµένο τύπο 

για όλες τις µεταβλητές της περιοχής. 

firstprivate 

Η εµβέλεια ορίζεται σε ιδιωτική για κάθε νήµα µε 

αρχικές τιµές µεταβλητών τις αντίστοιχες πριν την 

έναρξη της παράλληλης περιοχής. 

lastprivate 

Η εµβέλεια ορίζεται σε ιδιωτική για κάθε νήµα µε 

τελικές τιµές µεταβλητών τις αντίστοιχες (κάποιου 

νήµατος) κατά την έξοδο από την παράλληλη 

περιοχή. 

copyin 
Αναθέτει αρχικές τιµές σε µεταβλητές τύπου 

threadprivate. 

reduction 
Εκτελεί µια πράξη σε κάποιες από τις 

µοιραζόµενες µεταβλητές. 
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5.5.5.5. Τεχνολογίες Τεχνολογίες Τεχνολογίες Τεχνολογίες ΠΠΠΠαράλληληςαράλληληςαράλληληςαράλληλης    και Κκαι Κκαι Κκαι Κατανεµηατανεµηατανεµηατανεµηµένης µένης µένης µένης 

ΕΕΕΕπεξεργασίαπεξεργασίαπεξεργασίαπεξεργασίαςςςς    

Στα επόµενα, περιγράφονται σχετικές τεχνολογίες στην Java που 

επιτρέπουν την ενσωµάτωση παράλληλης και κατανεµηµένης 

επεξεργασίας στο παραγόµενο λογισµικό. Ως δοκιµαστικό 

πρόγραµµα προς παραλληλοποίηση, παραθέτουµε τον υπολογισµό 

του αριθµού π ως 4·εφ-1(1), αφού εφ(π/4) = 1. Για το τόξο της 

εφαπτοµένης εφ-1(1), χρησιµοποιούµε την κατανοµή Cauchy: 

arctan(1) =
 ∫ +

1

0 21
1

dx
x  

publicpublicpublicpublic classclassclassclass PI { 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal doubledoubledoubledouble PI25DT = 3.141592653589793238462643; 
  
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  intintintint n = 5000; 
  ifififif (args.length > 0) { 
   trytrytrytry { 
    n = Integer.parseInt(args[0]); 
   } catchcatchcatchcatch (NumberFormatException e) { 
   } 
  } 
  System.out.println("Intervals number is " + n); 
  ifififif (n <= 0) returnreturnreturnreturn; 
   
  doubledoubledoubledouble sum = 0, h = 1 / (doubledoubledoubledouble)n; 
  forforforfor (intintintint i = 0; i <= n; i++) { 
   doubledoubledoubledouble x = h * (i - 0.5); 
   sum += f(x); 
  } 
  doubledoubledoubledouble pi = h * sum; 
   
  System.out.printf("pi is approximately %.16f\n", pi); 
  System.out.printf("Error is %.16f\n", 

Math.abs(pi - PI25DT)); 
 } 
  
 privateprivateprivateprivate stastastastatictictictic doubledoubledoubledouble f(doubledoubledoubledouble a) { 
  returnreturnreturnreturn 4 / (1 + a * a); 
 } 
} 

Χωρίς ορίσµατα, το πρόγραµµα εκτυπώνει: 

Intervals number is 5000 
pi is approximately 3,1423926569151230  
Error is 0,0008000033253297 
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5.1.5.1.5.1.5.1. MPJMPJMPJMPJ    ExpressExpressExpressExpress    ((((MPIMPIMPIMPI    στηνστηνστηνστην    JavaJavaJavaJava))))    

Το MPJ Express είναι µια βιβλιοθήκη µεταβίβασης µηνυµάτων 

ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τον προγραµµατισµό εφαρµογών 

Java σε πολυπύρηνους επεξεργαστές και συστοιχίες υπολογιστών 

(clusters). ∆ιανέµεται σύµφωνα µε την άδεια MIT, µια διαφοροποίηση 

της άδειας LGPL (GNU Lesser General Public License). 

Συγκριτικά µε την C και την Fortran, ενδεχοµένως η απόδοση της Java 

να είναι χαµηλότερη σε συγκεκριµένα συστήµατα. Ωστόσο, τα 

πλεονεκτήµατα του προγραµµατισµού στην Java περιλαµβάνουν 

υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης, βελτιωµένο χρόνο µεταγλώττισης 

και έλεγχο κατά τον χρόνο εκτέλεσης και συνεπώς ευκολότερο 

ορισµό του προβλήµατος και ταχύτερη αποσφαλµάτωση. Επιπλέον, 

η αυτόµατη αποδέσµευση µη αναφερόµενων αντικειµένων (garbage 

collection) και η µεταφερσιµότητα σε υπολογιστικά συστήµατα 

(εφόσον υπάρχει εικονική µηχανή JVM) επιτρέπουν την προσήλωση 

στην ίδια την εφαρµογή και όχι στην ετερογένεια των συστηµάτων 

[16]. 

ΕγκατάστασηΕγκατάστασηΕγκατάστασηΕγκατάσταση    

Η τρέχουσα έκδοση του MPJ Express είναι η 0.38 (αρχές του 2011), 

συνεργάζεται µε την Java στην έκδοση 1.5 (ή µεταγενέστερη) για 

συστήµατα Windows και Linux/UNIX/Macintosh. Αρχικά, κατεβάζουµε 

το αρχείο mpj-v0_38.zip ή mpj-v0_38.tar.gz και το αποσυµπιέζουµε 

σε κάποιον τοπικό κατάλογο, όπως “C:\mpj” ή “/home/mpj”. 

Ενηµερώνουµε δυο µεταβλητές περιβάλλοντος: σε περιβάλλον 

Windows, προσθέτουµε στο τέλος του αρχείου “C:\autoexec.bat” τις 

γραµµές 
set  MPJ_HOME=C:\mpj 

set  PATH=%PATH%;%MPJ_HOME%\bin 

ενώ σε UNIX, προσθέτουµε στο τέλος του αρχείου “~/.bashrc” (εφόσον 

το προεπιλεγµένο κέλυφος είναι bash) τις γραµµές 
export  MPJ_HOME=/home/mpj 

export  PATH=$PATH:$MPJ_HOME/bin 
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ΜεταγλώττισηΜεταγλώττισηΜεταγλώττισηΜεταγλώττιση    

Η µεταγλώττιση ενός προγράµµατος MPJ δεν παρουσιάζει κάποια 

ιδιαιτερότητα. Έστω το αρχείο “Test.java”: 

importimportimportimport mpi.MPI; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Test { 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  args = MPI.Init(args); 
  intintintint rank = MPI.COMM_WORLD.Rank(), 
      size = MPI.COMM_WORLD.Size(); 
  String name = MPI.Get_processor_name(); 
   
  System.out.println("Processor " + name + 
      ": process " + rank + " of " + size); 
   
  MPI.Finalize(); 
 } 
} 

Το µεταγλωττίζουµε καθορίζοντας τη απαιτούµενη βιβλιοθήκη: 

Windows  à  javac  –cp .;%MPJ_HOME%\lib\mpj.jar  Test.java  

UNIX  à  javac  -cp .:$MPJ_HOME/lib/mpj.jar  Test.java 

Εκτέλεση σε πολυπύρηνο επεξεργαστήΕκτέλεση σε πολυπύρηνο επεξεργαστήΕκτέλεση σε πολυπύρηνο επεξεργαστήΕκτέλεση σε πολυπύρηνο επεξεργαστή    

Έχοντας ένα µεταγλωττισµένο αρχείο µε επέκταση “.class”, 

εκτελούµε το πρόγραµµα: 

Windows  à  mpjrun  Test 

UNIX  à  mpjrun.sh  Test 

Σε τετραπύρηνο υπολογιστή µε όνοµα «Quad-PC», η εφαρµογή 

εκτυπώνει (µε εξαίρεση τη σειρά εκτύπωσης των διεργασιών): 

MPJ Express (0.38) is started in the multicore configuration 
Processor Quad-PC: process 0 of 4 
Processor Quad-PC: process 1 of 4 
Processor Quad-PC: process 2 of 4 
Processor Quad-PC: process 3 of 4 

ΕκτέλεσηΕκτέλεσηΕκτέλεσηΕκτέλεση    σεσεσεσε    συστοιχίασυστοιχίασυστοιχίασυστοιχία    υπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστών    

∆ηµιουργούµε ένα αρχείο κειµένου, έστω “machines”, µε τα ονόµατα 

των κόµβων που αποτελούν την συστοιχία, σε καινούρια σειρά το 

καθένα: 
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PC-00 
PC-01 
PC-02 
PC-03 

Προφανώς, τα ονόµατα αυτά θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα από 

τους υπολογιστές του δικτύου. Εναλλακτικά, το αρχείο µπορεί να 

περιέχει διευθύνσεις IP ή ψευδώνυµα. 

Σε UNIX, ξεκινάµε νήµατα παρασκηνίου (ή δαίµονες): 

mpjboot  machines 

Εκτελούµε το πρόγραµµα µε καθορισµό της συσκευής επικοινωνίας: 

mpjrun.sh  ----devdevdevdev    niodevniodevniodevniodev  Test 

Με τους συγκεκριµένους υπολογιστές, η εφαρµογή εκτυπώνει: 

MPJ Express (0.38) is started in the cluster configuration 
Starting process <0> on <PC-00> 
Starting process <1> on <PC-01> 
Starting process <2> on <PC-02> 
Starting process <3> on <PC-03> 
 
Processor PC-00: process 0 of 4 
Processor PC-01: process 1 of 4 
Processor PC-02: process 2 of 4 
Processor PC-03: process 3 of 4 
 
Stopping process <0> on <PC-00> 
Stopping process <1> on <PC-01> 
Stopping process <2> on <PC-02> 
Stopping process <3> on <PC-03> 

Παρατηρούµε την διαφορετική εκκίνηση του περιβάλλοντος (“cluster 

configuration”), τα πρόσθετα µηνύµατα δηµιουργίας και τερµατισµού 

των διεργασιών, καθώς και το διαφορετικό όνοµα επεξεργαστή για 

κάθε διεργασία. 

Ολοκληρώνουµε την εφαρµογή, σταµατώντας τα νήµατα: 

mpjhalt  machines 

Σε περιβάλλον Windows, η διαδικασία εκτέλεσης παραµένει ίδια, 

(καθορίζοντας τη συσκευή επικοινωνίας “niodev”). ∆ιαφέρει, όµως, η 

εκκίνηση και ο τερµατισµός των νηµάτων. 

Στον κατάλογο εγκατάστασης, λόγου χάρη “C:\mpj”, εκτελούµε το 

αρχείο “C:\mpj\bin\installmpjd-windows.bat” (δεξί κλικ, «Εκτέλεση ως 
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διαχειριστής»). Έτσι, εγκαθίσταται η υπηρεσία “MPJ Daemon” και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µετέπειτα προγράµµατα MPJ. 

Ανοίγουµε τις «Υπηρεσίες» είτε από τον «Πίνακα Ελέγχου» είτε 

εκτελώντας το αρχείο “services.msc” (πλήρης διαδροµή 

“C:\Windows\System32\services.msc”). Κάνουµε δεξί κλικ στην 

υπηρεσία “MPJ Daemon” και επιλέγουµε τις «Ιδιότητες». Στην καρτέλα 

«Σύνδεση», για την επιλογή «Σύνδεση ως:» διαλέγουµε «Αυτός ο 

λογαριασµός» και εισάγουµε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης του τρέχοντος λογαριασµού. 

Πλέον, µπορούµε να ξεκινήσουµε ή να τερµατίσουµε την υπηρεσία 

για συστοιχία υπολογιστών, κάνοντας δεξί κλικ στην καταχώριση 

“MPJ Daemon” και επιλέγοντας «Εκκίνηση» ή «∆ιακοπή», αντίστοιχα. 

Παράµετροι εκτέλεσηςΠαράµετροι εκτέλεσηςΠαράµετροι εκτέλεσηςΠαράµετροι εκτέλεσης    

Προηγουµένως, αναφέραµε ότι εκτελούµε ένα αρχείο “.class”. Εκτός 

αυτού, µπορούµε να εκτελέσουµε και ένα αρχείο “.jar”, δηλώνοντας 

το µε πρόθεµα “- jar”. Για παράδειγµα: 
mpjrun –jar Test.jar 

Πιθανά ορίσµατα του προγράµµατος αναγράφονται στο τέλος: 
mpjrun Test first “second” 3rd 

Επιπρόσθετα, µπορούµε να καθορίσουµε το πλήθος των διεργασιών 

που θα δηµιουργηθούν, έστω 4: 
mpjrun -np 4 Test 

Για ουσιαστική παραλληλοποίηση, θα πρέπει να ανατίθεται µία 

διεργασία σε κάθε επεξεργαστή (ή πυρήνα). Αν το πλήθος των 

διεργασιών είναι µεγαλύτερο του βέλτιστου, τότε σε κάποιους 

επεξεργαστές θα ανατεθούν περισσότερες της µίας διεργασίες. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Ανάπτυξη προγράµµατος στο Ανάπτυξη προγράµµατος στο Ανάπτυξη προγράµµατος στο Ανάπτυξη προγράµµατος στο MPJMPJMPJMPJ    ExpressExpressExpressExpress    

Σύµφωνα µε την τυπική δοµή ενός προγράµµατος MPI (Ενότητα 4.2), 

γίνεται αρχικοποίηση του περιβάλλοντος, λαµβάνει χώρα η 
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επεξεργασία και, όταν ολοκληρωθούν οι υπολογισµοί, το 

περιβάλλον τερµατίζεται: 

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

Όσον αφορά την αρχή και το τέλος του προγράµµατος, η διαχείριση 

του περιβάλλοντος MPJ γίνεται καλώντας τις (στατικές) µεθόδους 

Init και Finalize της κλάσης mpi.MPI. Η πρόσβαση σε όλες τις 

διαθέσιµες διεργασίες γίνεται µε το αντικείµενο MPI.COMM_WORLD 

της κλάσης Comm, ενώ οι µέθοδοι Rank και Size επιστρέφουν τον 

αύξοντα (αναγνωριστικό) αριθµό της διεργασίας και το πλήθος των 

διεργασιών, αντίστοιχα. 

Η βασική επικοινωνία σηµείο προς σηµείο γίνεται µε τις µεθόδους 

Send και Recv, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα το οποίο 

εκτελείται για δύο διεργασίες: 

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); 
  } eeeelselselselse { 
   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(); 
 } 
} 

Οι υπογραφές αυτών των βασικών µεθόδων αποστολής και λήψης 

είναι: 
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publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid Send(Object buf, intintintint offset, intintintint count,  
 Datatype datatype, intintintint dest, intintintint tag); 

publicpublicpublicpublic Status Recv(Object buf, intintintint offset, intintintint count,  
 Datatype datatype, intintintint source, intintintint tag); 

αντίστοιχα. Τα ορίσµατα είναι 

x buf, πίνακας αποστολής / λήψης 

x offset, αρχική µετατόπιση στον πίνακα 

x count, πλήθος στοιχείων προς αποστολή / λήψη 

x datatype, τύπος δεδοµένων των στοιχείων του πίνακα, όπως 

MPI.OBJECT (επίσης: BYTE, CHAR, SHORT, INT, LONG, FLOAT, 

DOUBLE, BOOLEAN) 

x dest / source, αναγνωριστικό της διεργασίας προορισµού 

(παραλήπτη) / πηγής (αποστολέα) 

x tag, ετικέτα (ακέραιος αριθµός) διαφοροποίησης µηνυµάτων 

Εποµένως, σε κάθε στοιχειώδη επικοινωνία, απαιτείται η χρήση 

πινάκων, ακόµη και στην περίπτωση µίας µεταβλητής ή 

αντικειµένου. Μια διαφορετική προσέγγιση ακολουθείται στην 
επόµενη ενότητα. 

Παρατηρούµε ότι ο παραλήπτης ενός µηνύµατος χρειάζεται να 

γνωρίζει το πλήθος των στοιχείων που θα παραλάβει: 

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

Όταν η λογική του προγράµµατος δεν καθιστά εφικτή την απαίτηση 

αυτή, µπορεί να γίνει χρήση της µεθόδου Probe.: 

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); 

Η υπογραφή της µεθόδου είναι: 

publicpublicpublicpublic Status Probe(intintintint source, intintintint tag); 

και επιστρέφει ένα αντικείµενο της κλάσης Status (όπως και η 

Recv) µε πληροφορίες για το µήνυµα προς λήψη. Μεταξύ άλλων 
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δηµόσιων ιδιοτήτων, µε µια αναφορά αντικειµένου status, 

διαπιστώνεται: 

x το αναγνωριστικό του αποστολέα (status.source), 

x η ετικέτα (status.tag), 

x ο τύπος δεδοµένων του πίνακα (status.type) και 

x το πλήθος των στοιχείων (status.count). 

Γενικότερα, η πλειονότητα των λειτουργιών του προτύπου MPI έχουν 

υλοποιηθεί και στο MPJ Express, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογικής επικοινωνίας, όπως: 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid Bcast(Object buf, intintintint offset, intintintint count, 
 Datatype type, intintintint root); 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid Scatter(Object sendbuf, intintintint sendoffset,  
 intintintint sendcount, Datatype sendtype,  
 Object recvbuf, intintintint recvoffset,  
 intintintint recvcount, Datatype recvtype, intintintint root); 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid Gather(Object sendbuf, intintintint sendoffset,  
 intintintint sendcount, Datatype sendtype,  
 Object recvbuf, intintintint recvoffset,  
 intintintint recvcount, Datatype recvtype, intintintint root); 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid Barrier(); 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid Reduce(Object sendbuf, intintintint sendoffset,  
 Object recvbuf, intintintint recvoffset, intintintint count,  
 Datatype datatype, Op op, intintintint root) 

Οι διαθέσιµες πράξεις της κλάσης Op προσπελάζονται από την 

κλάση MPI, λόγου χάρη MPI.MAX, MPI.MIN, MPI.SUM, MPI.PROD. 

Υπολογισµός του Υπολογισµός του Υπολογισµός του Υπολογισµός του ππππ    σσσστο το το το MPJMPJMPJMPJ    ExpressExpressExpressExpress    

Το πρόγραµµα στην αρχή του κεφαλαίου µπορεί να 

παραλληλοποιηθεί µε την βιβλιοθήκη ως εξής: 

importimportimportimport mpi.MPI; 

publicpublicpublicpublic classclassclassclass PI_MPJ { 

 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal doubledoubledoubledouble PI25DT = 3.141592653589793238462643; 

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

  intintintint n = 5000; 
  ifififif (args.length > 0) { 
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   trytrytrytry { 
    n = Integer.parseInt(args[0]); 
   } catchcatchcatchcatch (NumberFormatException e) { 
   } 
  } 
  ifififif (rank == 0) 
   System.out.println("Intervals number is " + n); 

  ifififif (n <= 0) { 
   MPI.Finalize(); 
   returnreturnreturnreturn; 
  } 

  doubledoubledoubledouble sum = 0, h = 1 / (doubdoubdoubdoublelelele)n; 
  forforforfor (intintintint i = rank + 1; i <= n; i += size) { 
   doubledoubledoubledouble x = h * (i - 0.5); 
   sum += f(x); 
  } 
  doubledoubledoubledouble[] localPi = {h * sum}, pi = {0}; 

  MPI.COMM_WORLD.Reduce(localPi, 0, 
   pi, 0, 1, MPI.DOUBLE, MPI.SUM, 0); 

  ifififif (rank == 0) { 
   System.out.printf("pi is approximately %.16f\n", 

pi[0]); 
   System.out.printf("Error is %.16f\n", 

Math.abs(pi[0] - PI25DT)); 
  } 
  MPI.Finalize(); 
 } 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic doubledoubledoubledouble f(doubledoubledoubledouble a) { 
  returnreturnreturnreturn 4.0 / (1.0 + a * a); 
 } 
} 

Σε τετραπύρηνο υπολογιστή, το πρόγραµµα εκτυπώνει: 

MPJ Express (0.38) is started in the multicore configuration 

Intervals number is 5000 

pi is approximately 3,1415926569231267  

Error is 0,0000000033333336 

Οι επαναλήψεις του βρόχου for εξαρτώνται από το αναγνωριστικό 

της διεργασίας: 

forforforfor (intintintint i = rank + 1; i <= n; i += size) 

Έτσι, για size=4 (πλήθος διεργασιών) και n=5000 (πλήθος 

διαστηµάτων), η µεταβλητή i διατρέχει τις τιµές 

x 1, 5, 9, …, 4993, 4997 για την διεργασία 0 

x 2, 6, 10, …, 4994, 4998 για την 1 

x 3, 7, 11, …, 4995, 4999 για την 2 και 

x 4, 8, 12, …, 4996, 5000 για την 3 
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Εναλλακτικός τρόπος είναι ο διαµοιρασµός συνεχόµενων τιµών στις 

διεργασίες: 

intintintint   slice = n / size, 
      extra = n % size, 
      count = (rank < extra) ? slice + 1 : slice, 
      offset = Math.min(rank, extra) * (slice + 1) + 
   Math.max(rank - extra, 0) * slice; 
 // ... 
    forforforfor (intintintint i = offset; i < offset + count; i++) { 
  // ... 
 } 
 //... 

Με τον τρόπο αυτό, ανατίθεται ισόποσα τµήµατα, εφόσον η 

διαίρεση του πλήθους των διαστηµάτων µε το πλήθος των 

διεργασιών είναι τέλεια. Αν προκύψει υπόλοιπο, µοιράζεται από 

ένα στις πρώτες διεργασίες. Για n = 5002, οι τιµές του i είναι: 

x 1, 2, 3, …,  1250, 1251 (πλήθους 1251) για την διεργασία 0 

x 1252, 1253, 1254, …, 2501, 2502 (πλήθους 1251) για την 1 

x 2503, 2504, 2505, …, 3751, 3752 (πλήθους 1250) για την 2 και 

x 3753, 3754, 3755, …, 5001, 5002 (πλήθους 1250) για την 3 

5.3.5.3.5.3.5.3. Υλοποίηση εναλλακτικής πρόσβασης στο Υλοποίηση εναλλακτικής πρόσβασης στο Υλοποίηση εναλλακτικής πρόσβασης στο Υλοποίηση εναλλακτικής πρόσβασης στο MPJMPJMPJMPJ    ExpressExpressExpressExpress    

Στα πλαίσια της εργασίας, αναπτύχθηκε µια βοηθητική κλάση η 

οποία προσφέρει απλοποιηµένη πρόσβαση στο MPJ Express, 

απαλλάσσοντας τον προγραµµατιστή από λεπτοµέρειες στις 

παραµέτρους της βιβλιοθήκης. Από τα πιθανά ονόµατα, όπως 

MPIWrapper ή MPIUtil, επιλέχτηκε το όνοµα MPJMPJMPJMPJ. 

Αυτή η κλάση-περιτύλιγµα περιέχει στατικές µεθόδους πρόσβασης 

στην υλοποίηση του προτύπου MPI, µε στόχο την ευκολία χρήσης της 

βιβλιοθήκης αλλά και τη δηµιουργία επαναχρησιµοποιήσιµου 

κώδικα για µελλοντικές έρευνες και λογισµικά.  

Εξάλλου, το MPJ Express υιοθετεί τη λογική του MPI για γλώσσες 

όπως η C, όπου η χρήση των δεικτών και των πινάκων είναι έντονη. 

Αντίθετα, η κλάση MPJ χειρίζεται αντικείµενα, αποκρύπτοντας την 

ανάγκη για πίνακες και τύπους δεδοµένων και δίνοντας µια 
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περισσότερο αντικειµενοστρεφή κατεύθυνση στα αναπτυσσόµενα 

προγράµµατα. 

Θα επεξηγήσουµε, τώρα, τις σηµαντικότερες µεθόδους της MPJ. 

Καταρχάς, η σταθερά MPJ.MPJ_HOME, είναι ίση µε τη διαδροµή του 

καταλόγου εγκατάστασης της βιβλιοθήκης µέσω της αντίστοιχης 

µεταβλητής περιβάλλοντος: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal String MPJ_HOME = System.getenv("MPJ_HOME"); 

Η αρχικοποίηση για κάθε διεργασία γίνεται µε τον γνωστό τρόπο, 

όπως και στο MPI: 
publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic String[] Init(String[] args) { 
 trytrytrytry { 
  returnreturnreturnreturn MPI.Init(args); 
 } catchcatchcatchcatch (MPIException e) { 
  throwthrowthrowthrow newnewnewnew MPIException("Start application using MPI:\n\n" +  
   "java -jar $MPJ_HOME/lib/starter.jar " + 
   "-np <processes> <application> \n\n" + 
   "Replace $MPJ_HOME with %MPJ_HOME% for Windows."); 
 } 
} 

Η εξαίρεση της κλάσης MPIException κληρονοµεί ουσιαστικά από 

την κλάση RuntimeException της Java, η οποία δεν είναι 

απαραίτητο να ανιχνεύεται σε τµήµα “trytrytrytry catchcatchcatchcatch” ούτε να 

προωθείται στην καλούσα µέθοδο µέσω της throwthrowthrowthrow ή της throwsthrowsthrowsthrows. 

Η ολοκλήρωση ενός προγράµµατος MPI γίνεται καλώντας τη σχετική 

µέθοδο: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid Finalize() { 
 trytrytrytry { 
  MPI.Finalize(); 
 } catchcatchcatchcatch (MPIException e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
} 

ενώ η διαπίστωση του αύξοντα αριθµού της τρέχουσας διεργασίας 

(MPJ.rank()) και του πλήθους των διεργασιών (MPJ.size()) γίνεται 

µε συντοµευµένο τρόπο: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic intintintint rank() { 
 returnreturnreturnreturn MPI.COMM_WORLD.Rank(); 
} 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic intintintint size() { 
 returnreturnreturnreturn MPI.COMM_WORLD.Size(); 
} 
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Μέχρι στιγµής, οι αντίστοιχες ενέργειες θα µπορούσαν να γίνουν και 

από την αρχική κλάση της βιβλιοθήκης. Η σηµασία της βοηθητικής 

κλάσης αναδεικνύεται µε τις µεθόδους επικοινωνίας των 

διεργασιών, όπως είναι η αποστολή του αντικειµένου obj στη 

διεργασία dest µε προαιρετική ετικέτα tag: 

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); 
} 

και η λήψη αντικειµένου από τη διεργασία source (µε προαιρετική 

ετικέτα 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]; 
} 

Με τον τρόπο αυτό, καθορίζουµε µόνο τις απαραίτητες 

παραµέτρους οι οποίες είναι το αντικείµενο και ο αύξων αριθµός 

της διεργασίας. ∆εν είναι υποχρεωτική η δήλωση της οµάδας 

διεργασιών στην οποία αναφέρεται το µήνυµα ούτε ο τύπος των 

δεδοµένων (ή κλάσης αντικειµένων). Ο αποστολέας στέλνει έναν 

πίνακα ενός στοιχείου µε το επιθυµητό αντικείµενο και ο 

παραλήπτης αναµένει τον ίδιο πίνακα. Σηµειώστε την έλλειψη 
ανάγκης να εξακριβώσουµε τύπο και πλήθος δεδοµένων µε την 

MPI.COMM_WORLD.Probe(source, tag). 

Στην περίπτωση που αποστέλλεται ένας στοιχειώδης τύπος 

δεδοµένων (int, float, double, char, byte, boolean), πραγµατοποιείται 

αυτόµατη µετατροπή στην κλάση-περιτύλιγµα του πακέτου java.lang 

(Integer, Float, Double, Character, Byte και Boolean, αντίστοιχα). Κατά 

τη λήψη του αντικειµένου, γίνεται η αντίστροφη µετατροπή. 

Για παράδειγµα, η αποστολή ενός αντικείµενου: 
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ifififif (MPJ.rank() == 0) { 
 String str = "test"; 
 MPJ.send(str, 1);  //  ή  MPJ.send("test", 1); 
} elseelseelseelse { 
 String str = (String)MPJ.recv(0); 
} 

ή ενός στοιχειώδους τύπου 
ifififif (MPJ.rank() == 0) { 
 intintintint n = 10; 
 MPJ.send(n, 1);   // ή MPJ.send(10, 1); 
} elseelseelseelse { 
 intintintint n = (Integer)MPJ.recv(0); 
} 

γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. Η αποστολή αντικειµένου σε όλες τις 

διεργασίες µέσω της εκποµπής επιτυγχάνεται παρόµοια: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Object bcast(Object obj, intintintint root) { 
 Object[] data = {obj}; 
 MPI.COMM_WORLD.Bcast(data, 0, 1, MPI.OBJECT, root); 
 returnreturnreturnreturn data[0]; 
}  

Αναφέρουµε, επιπλέον, τις µεθόδους συλλογικής επικοινωνίας, 

όπως είναι η ισόποση διανοµή ενός πίνακα (scatter) και η λήψη ενός 

ολοκληρωµένου πίνακα από τα κατανεµηµένα τµήµατά του (gather), 

όπως φαίνεται στο παράδειγµα: 

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); 

Η υλοποίηση των µεθόδων αυτών διέφερε αρκετά, καθώς έπρεπε να 

είµαστε σε θέση να χειριστούµε οποιοδήποτε κλάση αντικειµένων. 

Αυτό ήταν εφικτό µε ενσωµατωµένες κλάσεις, όπως η 

java.lang.Class και η java.lang.reflect.Array, που επιτρέπουν 

τη δηµιουργία πινάκων χωρίς τη δεσµευµένη λέξη new (π.χ. newnewnewnew    intintintint 

[] {}), αλλά µε γνωστή την κλάση των στοιχείων του πίνακα: 
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publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Object[] scatter(Object[] data, intintintint root) { 
 intintintint rank = rank(), size = size(), n = 0; 
 Class<?> itemClass = nullnullnullnull; 
 ifififif (rank == root) { 
  n = data.length; 
  Class<?> arrayClass = data.getClass(); 
  itemClass = arrayClass.getComponentType(); 
 } 
 n = (Integer)bcast(n, root); 
 intintintint slice = n / size, extra = n % size; 
 intintintint[] counts = nullnullnullnull, offsets = nullnullnullnull; 
 ifififif (rank == root) { 
  intintintint offset = 0; 
  offsets = newnewnewnew intintintint[size]; 
  counts = newnewnewnew intintintint[size]; 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < size; i++) { 
   counts[i] = (i < extra) ? slice + 1 : slice; 
   offsets[i] = offset; 
   offset += counts[i]; 
  } 
 } 
 intintintint count = (rank < extra) ? slice + 1 : slice; 
 itemClass = (Class<?>)bcast(itemClass, root); 
  
 Object local = Array.newInstance(itemClass, count); 
 MPI.COMM_WORLD.Scatterv(data, 0, counts, offsets, MPI.OBJECT, 

local, 0, count, MPI.OBJECT, root); 
 returnreturnreturnreturn (Object[])local; 
} 

Οµοίως, αντιµετωπίζεται η λήψη του τελικού πίνακα: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Object[] gather(Object[] local, intintintint totalCount, intintintint 
root) { 
 intintintint rank = rank(); 
 intintintint[] counts = nullnullnullnull, offsets = nullnullnullnull; 
 ifififif (rank == root) { 
  intintintint size = size(), offset = 0, 
   slice = totalCount / size, 
   extra = totalCount % size; 
    
  offsets = newnewnewnew intintintint[size]; 
  counts = newnewnewnew intintintint[size]; 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < size; i++) { 
   counts[i] = (i < extra) ? slice + 1 : slice; 
   offsets[i] = offset; 
   offset += counts[i]; 
  } 
 } 
   
 Class<?> arrayClass = local.getClass(); 
 Class<?> itemClass = arrayClass.getComponentType(); 
 Object data = Array.newInstance(itemClass, totalCount); 
 MPI.COMM_WORLD.Gatherv(local, 0, local.length, MPI.OBJECT, 

data, 0, counts, offsets, MPI.OBJECT, root); 
 returnreturnreturnreturn (Object[])data; 
} 

Κλείνοντας, να σηµειώσουµε ότι παρέχεται υποστήριξη ετικέτας 

στις ενσωµατωµένες µεθόδους οι οποίες κανονικά δεν 

υποστηρίζουν, όπως οι bcast, scatter και gather. Ενδεικτικά: 
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publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Object bcast(Object obj, intintintint tag, intintintint root) { 
 ifififif (rank() == root) { 
  forforforfor (intintintint k = 0; k < size(); k++) { 
   ifififif (k != root) send(obj, k, tag); 
  } 
 } elseelseelseelse { 
  obj = recv(root, tag); 
 } 
 returnreturnreturnreturn obj; 
} 

Κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, όπως θα φανεί και στις λεπτοµέρειες 

της εφαρµογής (Ενότητα 9.4) , διότι η υλοποίηση ενός διακοµιστή 

MPI µε πολλαπλά νήµατα απαιτεί τη διάκριση µεταξύ των νηµάτων 

που διεκπεραιώνουν την κάθε συγκεκριµένη αίτηση. 

5.4.5.4.5.4.5.4. JOMPJOMPJOMPJOMP    ((((OpenMPOpenMPOpenMPOpenMP    στην στην στην στην JavaJavaJavaJava))))    

Η αντίστοιχη βιβλιοθήκη στην Java έχει την ονοµασία JOMP και έχει 

υλοποιηθεί από το Κέντρο Παράλληλης Επεξεργασίας του 

Εδιµβούργου (Edinburgh Parallel Computing Centre, EPCC). Το JOMP 

συνίσταται από έναν µεταγλωττιστή και µια βιβλιοθήκη χρόνου 

εκτέλεσης. Ο µεταγλωττιστής µετατρέπει τον αρχικό πηγαίο κώδικα 

µε τις οδηγίες µεταγλωττιστή σε πηγαίο κώδικα µε κλήσεις προς την 

βιβλιοθήκη. Με τη σειρά της, η βιβλιοθήκη χρησιµοποιεί νήµατα Java 

προκειµένου να επιτευχθεί ο παραλληλισµός [15]. 

Η τρέχουσα έκδοση του JOMP είναι η 1.0b (τέλη του 2000) και για την 

µεταγλώττιση των προγραµµάτων απαιτείται η Java στην έκδοση 1.2 

(ή µεταγενέστερη). Η ηλεκτρονική τεκµηρίωση της βιβλιοθήκης 

αναφέρεται στις διάφορες πτυχές της διασύνδεσης OpenMP που 

έχουν υλοποιηθεί [17]. 

Η ανάπτυξη ενός προγράµµατος σε JOMP ξεκινάει δηµιουργώντας 

ένα αρχείο µε κατάληξη “.jomp”: 

importimportimportimport jomp.runtime.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Test { 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  OMP.setNumThreads(4); 
 
  //ompompompomp parallel 
  { 



56 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

   System.out.println("thread: " + OMP.getThreadNum()); 
  } 
 
  /* OMP.stop(); // if wait() has been called previously */ 
 } 
} 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έγκυρο αρχείο Java µε (προαιρετικό) 

καθορισµό του πλήθους των νηµάτων (OMP.setNumThreads) και µε 

µπλοκ κώδικα τα οποία θα εκτελεστούν από τα νήµατα αυτά. Άλλες 

χρήσιµες µέθοδοι είναι η OMP.getThreadNum() που επιστρέφει τον 

αύξοντα αριθµό του τρέχοντος νήµατος, η OMP.getNumThreads() 

που επιστρέφει το πλήθος των νηµάτων και η OMP.getMaxThreads() 

µε την οποία διαπιστώνεται το µέγιστο πλήθος νηµάτων. 

Τα σχόλια αγνοούνται, όπως σε κάθε µεταγλωττιστή, µε εξαίρεση 

τα σχόλια µονής γραµµής τα οποία ξεκινούν µε δύο καθέτους //////// και 

αµέσως µετά τη λέξη ompompompomp, που ερµηνεύονται ως οδηγίες προς τον 

µεταγλωττιστή JOMP. Η σύνταξη µιας τέτοιας οδηγίας έχει τη γενική 

µορφή 

////////ompompompomp όνοµα_οδηγίας [φράση [φράση] ...] 

[////////ompompompomp    [φράση [φράση] ...] 

Οι διάφορες «οδηγίες» και «φράσεις» αναφέρονται στο πρότυπο του 

OpenMP, όπως έχει περιγραφεί στην Ενότητα 4.3. 

Η µεταγλώττιση έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη, µεταγλωττίζεται το 

αρχείο “jomp” σε αρχείο “java” µε τον µεταγλωττιστή της 

βιβλιοθήκης, ενώ στη δεύτερη, το αρχείο “java” σε αρχείο “class” µε 

τον συνηθισµένο µεταγλωττιστή: 
java -cp jomp1.0b.jar jomp.compiler.Jomp Test  

javac -cp .;jomp1.0b.jar Test.java 

Παρατηρούµε την παράληψη της επέκτασης “.jomp”. (Για UNIX, αντί 

ερωτηµατικό, χρησιµοποιούµε άνω-κάτω τελεία.) 

Με άλλα λόγια, η µεταγλώττιση του αρχείου “jomp” γίνεται 

εκτελώντας ουσιαστικά την κύρια µέθοδο της κλάσης 

jomp.compiler.Jomp, Εναλλακτικά, αυτό γίνεται και µέσα από το 

περιβάλλον ανάπτυξης: 
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publicpublicpublicpublic classclassclassclass JOMP_Compiler { 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  args = newnewnewnew String[] {"Test"}; 
  jomp.compiler.Jomp.main(args); 
 } 
} 

Στο παράδειγµα “Test.jomp”, αναφέραµε ότι ο καθορισµός των 

νηµάτων γίνεται µε την προαιρετική κλήση της µεθόδου 

OMP.setNumThreads. Εναλλακτικός τρόπος είναι η ενηµέρωση µιας 

ιδιότητας συστήµατος, είτε και πάλι µέσα στο πρόγραµµα: 
System.setProperty("jomp.threads", "4"); 

είτε κατά την εκτέλεση του προγράµµατος: 
java -cp .;jomp1.0b.jar -Djomp.threads=4 Test 

Με την πρώτη φάση της µεταγλώττισης, λοιπόν, το αρχείο 

“Test.jomp” µε τα ειδικά σχόλια-οδηγίες µετατρέπεται σε παράλληλο 

πρόγραµµα “Test.java”: 

importimportimportimport jomp.runtime.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Test { 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  OMP.setNumThreads(4); 
 
  // OMP PARALLEL BLOCK BEGINS 
  { __omp_Class0 __omp_Object0 = newnewnewnew __omp_Class0(); 
   // shared variables 
   __omp_Object0.args = args; 
   // firstprivate variables 
   trytrytrytry { 
    OMP.doParallel(__omp_Object0); 
   } catchcatchcatchcatch(Throwable __omp_exception) { 
    System.err.println("OMP Warning: " + 

"Illegal thread exception ignored!"); 
    System.err.println(__omp_exception); 
   } 
   // reduction variables 
   // shared variables 
   args = __omp_Object0.args; 
  } 
  // OMP PARALLEL BLOCK ENDS 
 
  /* OMP.stop(); // if wait() has been called previously */ 
 } 
 // OMP PARALLEL REGION INNER CLASS DEFINITION BEGINS 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic classclassclassclass __omp_Class0 extendsextendsextendsextends BusyTask { 
  // shared variables 
  String [] args; 
  // firstprivate variables 
  // variables to hold results of reduction 
  publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid go(intintintint __omp_me) throwsthrowsthrowsthrows Throwable { 
   // firstprivate variables + init 
   // private variables 
   // reduction variables, init to default 
   // OMP USER CODE BEGINS 
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   { 
   System.out.println("thread: " + OMP.getThreadNum()); 
   } 
   // OMP USER CODE ENDS 
   // call reducer 
   // output to _rd_ copy 
   ifififif (OMP.getThreadNum(__omp_me) == 0) {} 
  } 
 } // OMP PARALLEL REGION INNER CLASS DEFINITION ENDS 
} 

Η εκτέλεση του προγράµµατος παράγει την έξοδο του κάθε νήµατος 

(όχι απαραίτητα µε την σειρά): 

thread: 0 
thread: 1 
thread: 2 
thread: 3 

5.5.5.5.5.5.5.5. Ανάπτυξη προγράµµατος στο Ανάπτυξη προγράµµατος στο Ανάπτυξη προγράµµατος στο Ανάπτυξη προγράµµατος στο JOMJOMJOMJOMPPPP    

Στο προηγούµενο απόσπασµα “Test.java”, παρατηρούµε αρκετά 

βοηθητικά σχόλια που οριοθετούν τµήµατα κώδικα, όπως reduction 

variables. Το παράδειγµα ήταν απλό και έτσι τα τµήµατα αυτά ήταν 

κενά. Ακολουθεί ένα πιο σύνθετο πρόγραµµα. 

Υπολογισµός του Υπολογισµός του Υπολογισµός του Υπολογισµός του ππππ    στο στο στο στο JOMPJOMPJOMPJOMP    

Το σειριακό πρόγραµµα υπολογισµού του π µπορεί να 

παραλληλοποιηθεί χρησιµοποιώντας την βιβλιοθήκη: 

importimportimportimport jomp.runtime.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass PI_JOMP { 
 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal doubledoubledoubledouble PI25DT = 3.141592653589793238462643; 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  intintintint n = 5000; 
  ifififif (args.length > 0) { 
   trytrytrytry { 
    n = Integer.parseInt(args[0]); 
   } catchcatchcatchcatch (NumberFormatException e) { 
   } 
  } 
  OMP.setNumThreads(4); 
  System.out.println("Number of processors available: " + 
   Runtime.getRuntime().availableProcessors()); 
  System.out.println("Maximum number of threads: " + 
   OMP.getMaxThreads() + "\n"); 
  System.out.println("Intervals number is " + n); 
  ifififif (n <= 0) returnreturnreturnreturn; 
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  doubledoubledoubledouble sum = 0, h = 1 / (doubledoubledoubledouble)n; 
  //ompompompomp parallel shared (h, n) reduction (+: sum) 
  { 
   doubledoubledoubledouble localSum = 0; 
   //ompompompomp for 
   forforforfor (intintintint i = 1; i <= n; i++) { 
    doubledoubledoubledouble x = h * (i - 0.5); 
    localSum += f(x); 
   } 
   sum += localSum; 
  } 
 
  doubledoubledoubledouble pi = sum / (doubledoubledoubledouble)n; 
  System.out.printf("pi is approximately %.16f \n", pi); 
  System.out.printf("Error is %.16f\n", 

Math.abs(pi - PI25DT)); 
 } 
 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic doubledoubledoubledouble f(doubledoubledoubledouble a) { 
  returnreturnreturnreturn 4 / (1 + a * a); 
 } 
} 

Σε τετραπύρηνο υπολογιστή, το πρόγραµµα εκτυπώνει: 

Number of processors available: 4 
Number of threads: 4 
 
Intervals number is 5000 
pi is approximately 3,1415926569231245  
Error is 0,0000000033333314 

Παρατηρούµε την χρήση δύο οδηγιών: 
//ompompompomp parallel shared (h, n) reduction (+: sum) 

//ompompompomp for 

Με την φράση shared ορίζουµε τις µεταβλητές τις λίστας (h και n) 

ως µοιραζόµενες, οπότε κάθε νήµα µπορεί να τις τροποποιήσει. Με 

τη συγκεκριµένη λογική του προβλήµατος, βέβαια, δεν απαιτείται 

µεταβολή των τιµών, παρά µόνο ανάγνωσή τους. Ωστόσο, η 

αποτροπή δηµιουργίας τοπικού αντιγράφου για κάθε νήµα, 

συµβάλει στην απόδοση του προγράµµατος. 

Από την άλλη µεριά και πάλι για λόγους απόδοσης, διατηρείται ένα 

µερικό άθροισµα localSum για κάθε νήµα (ιδιωτική µεταβλητή). Στο 

τέλος της επεξεργασίας, γίνεται αναγωγή (φράση reduction) στην 

µεταβλητή sum µε τον τελεστή της πρόσθεσης (+). Ως εκ τούτου, 

αποφεύγουµε συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των νηµάτων, αφού η 

τελική µεταβλητή sum δεν ενηµερώνεται σε κάθε επανάληψη του 

βρόχου, αλλά µόνο όταν ολοκληρωθούν οι υπολογισµοί. 
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Ο παραγόµενος κώδικας από τον µεταγλωττιστή του JOMP, 

αφαιρώντας κενά µπλοκ κώδικα και τα σχόλια που τα οριοθετούν, 

είναι προφανώς εκτενέστερος: 
importimportimportimport jomp.runtime.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass PI_JOMP { 
 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal ddddoubleoubleoubleouble PI25DT = 3.141592653589793238462643; 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  intintintint n = 5000; 
  ifififif (args.length > 0) { 
   trytrytrytry { 
    n = Integer.parseInt(args[0]); 
   } catchcatchcatchcatch (NumberFormatException e) { 
   } 
  } 
  OMP.setNumThreads(4); 
  System.out.println("Number of processors available: " + 

Runtime.getRuntime().availableProcessors()); 
  System.out.println("Maximum number of threads: " + 

OMP.getMaxThreads() + "\n"); 
  System.out.println("Intervals number is " + n); 
  ifififif (n <= 0)    returnreturnreturnreturn; 
 
  doubledoubledoubledouble sum = 0, h = 1 / (doubledoubledoubledouble)n; 
 
  // OMP PARALLEL BLOCK BEGINS 
  { __omp_Class0 __omp_Object0 = newnewnewnew __omp_Class0(); 
   // shared variables 
   __omp_Object0.h = h; 
   __omp_Object0.n = n; 
   __omp_Object0.args = args; 
   // firstprivate variables 
   trytrytrytry { 
    OMP.doParallel(__omp_Object0); 
   } catchcatchcatchcatch (Throwable __omp_exception) { 
    System.err.println("OMP Warning: " + 
     "Illegal thread exception ignored!"); 
    System.err.println(__omp_exception); 
   } 
   // reduction variables 
   sum += __omp_Object0._rd_sum; 
   // shared variables 
   h = __omp_Object0.h; 
   n = __omp_Object0.n; 
   args = __omp_Object0.args; 
  } 
  // OMP PARALLEL BLOCK ENDS 
  doubledoubledoubledouble pi = sum / (doubledoubledoubledouble) n; 
  System.out.printf("pi is approximately %.16f \n", pi); 
  System.out.printf("Error is %.16f\n", 

Math.abs(pi - PI25DT)); 
 } 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic doubledoubledoubledouble f(doubledoubledoubledouble a) { 
  returnreturnreturnreturn 4 / (1 + a * a); 
 } 
 // OMP PARALLEL REGION INNER CLASS DEFINITION BEGINS 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic classclassclassclass __omp_Class0 extendsextendsextendsextends BusyTask { 
 // shared variables 
 doubledoubledoubledouble h; 
 intintintint n; 
 String[] args; 
 // firstprivate variables 
 // variables to hold results of reduction 
 doubledoubledoubledouble _rd_sum; 
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 publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid go(intintintint __omp_me) throwsthrowsthrowsthrows Throwable { 
  // firstprivate variables + init 
  // private variables 
  // reduction variables, init to default 
  doubledoubledoubledouble sum = 0; 
  // OMP USER CODE BEGINS 
  { 
  doubledoubledoubledouble localSum = 0; 
  { // OMP FOR BLOCK BEGINS 
   // copy of firstprivate variables, initialized 
   // copy of lastprivate variables 
   // variables to hold result of reduction 
   booleanbooleanbooleanboolean amLast = falsefalsefalsefalse; 
   { 
   // firstprivate variables + init 
   // [last]private variables 
   // reduction variables + init to default 
   // ------------------------------------- 
   LoopData __omp_WholeData2 = newnewnewnew LoopData(); 
   LoopData __omp_ChunkData1 = newnewnewnew    LoopData(); 
   __omp_WholeData2.start = (longlonglonglong) (1); 
   __omp_WholeData2.stop = (longlonglonglong) (n) + 1; 
   __omp_WholeData2.step = (longlonglonglong) (1); 
   OMP.setChunkStatic(__omp_WholeData2); 
   whilewhilewhilewhile (!__omp_ChunkData1.isLast 
    && OMP.getLoopStatic(__omp_me, 
     __omp_WholeData2, __omp_ChunkData1)) { 
    forforforfor (;;) { 
     ifififif (__omp_WholeData2.step > 0) { 
      ifififif (__omp_ChunkData1.stop > 
       __omp_WholeData2.stop) 
       __omp_ChunkData1.stop = 
       __omp_WholeData2.stop; 
      ifififif (__omp_ChunkData1.start >= 
       __omp_WholeData2.stop) 
       breakbreakbreakbreak; 
     } elseelseelseelse { 
      ifififif (__omp_ChunkData1.stop < 
       __omp_WholeData2.stop) 
       __omp_ChunkData1.stop = 
       __omp_WholeData2.stop; 
      ifififif (__omp_ChunkData1.start > 
       __omp_WholeData2.stop) 
       breakbreakbreakbreak; 
     } 
     forforforfor (intintintint i=(inininintttt) __omp_ChunkData1.start; 
      i < __omp_ChunkData1.stop; 
      i += __omp_ChunkData1.step) { 
      // OMP USER CODE BEGINS 
      { 
       doubledoubledoubledouble x = h * (i - 0.5); 
       localSum += f(x); 
      } 
      // OMP USER CODE ENDS 
      ifififif (i==(__omp_WholeData2.stop-1)) 
       amLast = truetruetruetrue; 
     } // of for 
     ifififif (__omp_ChunkData1.startStep == 0) 
      breakbreakbreakbreak; 
     __omp_ChunkData1.start += 
      __omp_ChunkData1.startStep; 
     __omp_ChunkData1.stop += 
      __omp_ChunkData1.startStep; 
    } // of for(;;) 
   } // of while 
   // call reducer 
   OMP.doBarrier(__omp_me); 
   // copy lastprivate variables out 
   ifififif (amLast) { 
   } 
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  } 
  // set global from lastprivate variables 
  ifififif (amLast) { 
  } 
  // set global from reduction variables 
  ifififif (OMP.getThreadNum(__omp_me) == 0) { 
  } 
  } // OMP FOR BLOCK ENDS 
  sum += localSum; 
  } 
  // OMP USER CODE ENDS 
  // call reducer 
  sum = (doubledoubledoubledouble) OMP.doPlusReduce(__omp_me, sum); 
  // output to _rd_ copy 
  ifififif (OMP.getThreadNum(__omp_me) == 0) { 
   _rd_sum = sum; 
  } 
 } 
 } 
 // OMP PARALLEL REGION INNER CLASS DEFINITION ENDS 
} 

5.6.5.6.5.6.5.6. ΥβριδικήΥβριδικήΥβριδικήΥβριδική    ανάπτυξη προγράµµατοςανάπτυξη προγράµµατοςανάπτυξη προγράµµατοςανάπτυξη προγράµµατος    

Οι προηγούµενες τεχνολογίες µπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν 

στο ίδιο πρόγραµµα. Υπενθυµίζουµε ότι η ανάπτυξη ενός 

προγράµµατος στο MPJ Express περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση της 

αντίστοιχης βιβλιοθήκης, την συνηθισµένη µεταγλώττιση και την 

εκτέλεση µε το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης. Αντίθετα, η ανάπτυξη 

στο JOMP, εκτός της βιβλιοθήκης, περιλαµβάνει την µεταγλώττιση µε 

τον µεταγλωττιστή από αρχείο jomp σε αρχείο java, έπειτα την 

συνήθη µεταγλώττιση και εκτέλεση προγραµµάτων σε Java. 

Συνεπώς, το JOMP παρουσιάζει ιδιοµορφία στην µεταγλώττιση, ενώ 

το MPJ Express στην εκτέλεση του προγράµµατος. Έτσι, η διαδικασία 

υβριδικής ανάπτυξης είναι: 

x Κωδικοποίηση του υπολογιστικού προβλήµατος στο MPJ 

Express, για παράδειγµα καταµερισµός ενός πίνακα στις 

διεργασίες. 

x Κωδικοποίηση µέρους του προβλήµατος στο JOMP και 

ενσωµάτωση των σχετικών οδηγιών στο πρόγραµµα, για 

παράδειγµα παραλληλοποίηση του βρόχου επεξεργασίας του 

υποπίνακα. 

x Μεταγλώττιση του “Application.jomp” µε τον µεταγλωττιστή 

του JOMP: 
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java –cp %MPJ_HOME%/lib/mpj.jar;jomp1.0b.jar 
 jomp.compiler.Jomp Application 

x Μεταγλώττιση του “Application.java” µε τον µεταγλωττιστή 

της Java: 
javac -cp .;%MPJ_HOME%/lib/mpj.jar;jomp1.0b.jar 
 Application.java 

x Εκτέλεση µε το περιβάλλον του MPJ Express, έστω σε 

πολυπύρηνο επεξεργαστή: 
mpjrun -cp .;%MPJ_HOME%/lib/mpj.jar;jomp1.0b.jar -np 4  
 -Djomp.threads=4 Application 

Για UNIX, όπου %MPJ_HOME%, mpjrun και ερωτηµατικό, γράφουµε 

$MPJ_HOME, mpjrun.sh και άνω-κάτω τελεία, αντίστοιχα. 

Υπολογισµός του Υπολογισµός του Υπολογισµός του Υπολογισµός του ππππ    στοστοστοστο MPJ ExpressMPJ ExpressMPJ ExpressMPJ Express    και στοκαι στοκαι στοκαι στο    JOMPJOMPJOMPJOMP    

Το πρόγραµµα για τον αριθµό π µπορεί να υλοποιηθεί µε τις δύο 

τεχνολογίες που περιγράψαµε όπως φαίνεται στο πλαίσιο. 

importimportimportimport jomp.runtime.*; 
importimportimportimport mpi.MPI; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass PI_MPJ_JOMP { 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal doubledoubledoubledouble PI25DT = 3.141592653589793238462643; 
  
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  args = MPI.Init(args); 
  intintintint rank = MPI.COMM_WORLD.Rank(), 
      size = MPI.COMM_WORLD.Size(); 
   
  intintintint n = 5000; 
  ifififif (args.length > 0) { 
   ttttryryryry { 
    n = Integer.parseInt(args[0]); 
   } catchcatchcatchcatch (NumberFormatException e) { 
   } 
  } 
   
  OMP.setNumThreads(4); 
  ifififif (rank == 0) { 
   System.out.println("Number of processors available: " + 
    Runtime.getRuntime().availableProcessors()); 
   System.out.println("Number of processes: " + size); 
   System.out.println("Maximum number of threads: " + 
    OMP.getMaxThreads() + "\n"); 
   System.out.println("Intervals number is " + n); 
  } 
  ifififif (n <= 0) { 
   MPI.Finalize(); 
   returnreturnreturnreturn; 
  } 
   
  doubledoubledoubledouble sum = 0, h = 1 / (doubledoubledoubledouble)n; 
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  //omp parallel shared (h, n) reduction (+: sum) 
  { 
   doubledoubledoubledouble localSum = 0; 
   //omp for 
   forforforfor (intintintint i = rank + 1; i <= n; i += size) { 
    doubledoubledoubledouble x = h * (i - 0.5); 
    localSum += f(x); 
   } 
   sum += localSum; 
  } 
  doubledoubledoubledouble[] localPi = {h * sum}, pi = {0}; 
   
  MPI.COMM_WORLD.Reduce(localPi, 0,  
   pi, 0, 1, MPI.DOUBLE, MPI.SUM, 0); 
   
  ifififif (rank == 0) { 
   System.out.printf("pi is approximately %.16f\n",pi[0]); 
   System.out.printf("Error is %.16f\n", 

    Math.abs(pi[0] - PI25DT)); 
  } 
   
  MPI.Finalize(); 
 } 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic doubledoubledoubledouble f(doubledoubledoubledouble a) { 
  returnreturnreturnreturn 4 / (1 + a * a); 
 } 
} 

Σε τετραπύρηνο υπολογιστή, η έξοδος του προγράµµατος είναι: 

MPJ Express (0.38) is started in the multicore configuration 
Number of processors available: 4 
Number of processes: 4 
Number of threads: 4 
Intervals number is 5000 
pi is approximately 3,1415926569231270  
Error is 0,0000000033333341 

Οι µικρές αποκλίσεις στις εκτυπώσεις των προγραµµάτων στο MPJ 

Express στο JOMP και έπειτα και στις δύο τεχνολογίες, όσον αφορά 

τον αριθµό π, σχετίζονται µε τα σφάλµατα στρογγυλοποίησης και 

µε την σειρά άθροισης των τιµών της συνάρτησης στα µερικά 

αθροίσµατα. 

 



 

6.6.6.6. Τεχνολογίες ∆ιαδικτύουΤεχνολογίες ∆ιαδικτύουΤεχνολογίες ∆ιαδικτύουΤεχνολογίες ∆ιαδικτύου    

6.1.6.1.6.1.6.1. ΑποµακρυσµένηΑποµακρυσµένηΑποµακρυσµένηΑποµακρυσµένη    ΚλήσηΚλήσηΚλήσηΚλήση    ΜεθόδουΜεθόδουΜεθόδουΜεθόδου    ––––    RMIRMIRMIRMI    

Η Αποµακρυσµένη Κλήση Μεθόδου (Remote Method Invocation, RMI) 

είναι µια διασύνδεση προγραµµατισµού εφαρµογών (Application 

Programming Interface, API) που επιτρέπει σε ένα αντικείµενο το 

οποίο έχει δηµιουργηθεί σε µια εικονική µηχανή (Java Virtual Machine) 

να εκτελέσει µεθόδους ενός αντικειµένου το οποίο έχει δηµιουργηθεί 

σε µια άλλη εικονική µηχανή. Με τον τρόπο αυτό, µπορούµε να 

υλοποιήσουµε την παροχή υπηρεσιών σε έναν διακοµιστή, όπου οι 

λεπτοµέρειες του δικτύου και της κατανεµηµένης διαχείρισης 

αποκρύπτονται από τους πελάτες / χρήστες των υπηρεσιών. 

Σε αφηρηµένο επίπεδο, το RMI υλοποιεί το αντικειµενοστρεφές 

ανάλογο της Αποµακρυσµένης Κλήσης ∆ιαδικασίας (Remote 

Procedure Calls, RPC), µιας τεχνολογίας της δεκαετίας του 1980 η 

οποία επιτρέπει σε έναν πελάτη την εκτέλεση διαδικασιών ενός 

προγράµµατος που τρέχει σε έναν διακοµιστή (Εικόνα 18). 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 18181818 Υπόδειγµα αποµακρυσµένης κλήσης διαδικασίας (RPC). 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µε την προώθηση του 

αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού, το RPC αντικαθίσταται 

πλέον από το RMI (Εικόνα 19). Μερικές φορές, οι εφαρµογές RMI 

ονοµάζονται και «εφαρµογές κατανεµηµένων αντικειµένων». 

ΠελάτηςΠελάτηςΠελάτηςΠελάτης    

 

διαδικασία Α(διακοµιστής ∆, 
ορίσµατα) 

∆ιακοµιστής ∆∆ιακοµιστής ∆∆ιακοµιστής ∆∆ιακοµιστής ∆    

 

 
... 

 

 
Πρωτόκολλο Επιπέδου Εφαρµογής RPC 

ΑίτησηΑίτησηΑίτησηΑίτηση    

διαδικασία Α 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 19191919 Υπόδειγµα αποµακρυσµένης κλήσης µεθόδου (RMI). 

Οι αρχές λειτουργίας παραµένουν οι ίδιες: 

x Ο πελάτης λαµβάνει µια αναφορά στο αποµακρυσµένο 

αντικείµενο από έναν γνωστό διακοµιστή µητρώου βάσει 

ονόµατος. 

x Η κλήση µιας µεθόδου στην αναφορά του αποµακρυσµένου 

αντικειµένου αποκρύπτει την µετατροπή των δεδοµένων σε 

µορφή ανεξάρτητη πλατφόρµας και την επικοινωνία µε το 

πρωτόκολλο RMI. 

x Ο προγραµµατιστής δεν κωδικοποιεί ρητά τις λεπτοµέρειες 

κατανοµής του αντικειµένου, συνεπώς δεν απασχολείται 

ουσιαστικά µε το ερώτηµα αν η µέθοδος που καλείται είναι 

ενός τοπικού ή ενός αποµακρυσµένου αντικειµένου. 

Πέραν των πλεονεκτηµάτων της αντικειµενοστρεφούς προσέγγισης, 

όπως η ενθυλάκωση, η κληρονοµικότητα και ο πολυµορφισµός, η 

τεχνολογία του RMI προσφέρει τα παρακάτω οφέλη: 

x Απουσία διακοµιστών. Οι µέθοδοι των τοπικών αντικειµένων, 

στις οποίες γίνονται οι κλήσεις µεθόδων των 

αποµακρυσµένων αντικειµένων, δεν εµπεριέχουν λεπτοµέρειες 

εντοπισµού της πραγµατικής θέσης των αποµακρυσµένων 

αυτών αντικειµένων. Έτσι, τα αντικείµενα µπορούν να 

µετακινηθούν σε άλλες θέσεις του δικτύου ή να αντιγραφούν. 

 

 
Πρωτόκολλο Επιπέδου Εφαρµογής RMI 

αντικείµενο Α.µέθοδος(ορίσµατα) 
 

Αποµακρυσµένα Αποµακρυσµένα Αποµακρυσµένα Αποµακρυσµένα 

αντικείµενααντικείµενααντικείµενααντικείµενα    

    
... A 

Τοπικό αντικείµενοΤοπικό αντικείµενοΤοπικό αντικείµενοΤοπικό αντικείµενο    
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x Μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι τοπικές και οι αποµακρυσµένες 

κλήσεις πρακτικά δεν διαφοροποιούνται. 

x Λεπτοµερέστερη αρχιτεκτονική διακοµιστή. Ογκώδεις 

διαδικασίες παλαιότερων διακοµιστών µπορούν να 

διασπαστούν σε συντηρήσιµα και κατανοητά αντικείµενα 

παροχής υπηρεσιών. 

x Ανοιχτό και δυναµικό περιβάλλον. Οι µέθοδοι των 

αποµακρυσµένων αντικειµένων µπορούν να επιστρέφουν 

αναφορές σε άλλα αποµακρυσµένα αντικείµενα. Αντικείµενα 

µπορούν να τερµατίζονται όταν δεν είναι πλέον αναγκαία και, 

λόγω της σειριοποίησης, να εκκινούν εκ νέου την λειτουργία 

τους όταν παρουσιαστεί ανάγκη. 

Συγκεκριµένες υπηρεσίες συστηµάτων που δηµιουργήθηκαν πριν τον 

αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό µπορούν να ενσωµατωθούν σε 

αντικείµενα τα οποία γίνονται διαθέσιµα στο διαδίκτυο [14]. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 20202020 Παράδειγµα κατανεµηµένης εφαρµογής RMI. 

 

Πελάτης 
RMI 

 

∆ιακοµιστής 
RMI 

∆ιακοµιστής 
ιστοσελίδων 

Μητρώο RMI 

∆ιακοµιστής 
ιστοσελίδων 

RMI 

RMI 

RMI 

Πρωτόκολλο 
URL 

Πρωτόκολλο 
URL 

Πρωτόκολλο 
URL 
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6.2.6.2.6.2.6.2. Ανάπτυξη εφαρµογής Ανάπτυξη εφαρµογής Ανάπτυξη εφαρµογής Ανάπτυξη εφαρµογής µεµεµεµε    RMIRMIRMIRMI    

Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής µε RMI περιλαµβάνει τα παρακάτω 

γενικά βήµατα: 

x Σχεδίαση και υλοποίηση κλάσεων και διασυνδέσεων. Ορίζουµε 

την αποµακρυσµένη διασύνδεση (ή διασυνδέσεις), δηλαδή τις 

υπογραφές των µεθόδων οι οποίες µπορούν να κληθούν από 

κάποιον πελάτη, και δηµιουργούµε το (αποµακρυσµένο) 

αντικείµενο το οποίο υλοποιεί την διασύνδεση αυτή. Επίσης, 

δηµιουργούµε τον πελάτη που θα χειρίζεται το 

αποµακρυσµένο αντικείµενο. 

x Μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα. Χρησιµοποιούµε τον 

µεταγλωττιστή της Java (javac), καθώς ο προγενέστερος 

µεταγλωττιστής RMI (rmic) δεν είναι απαραίτητο να 

χρησιµοποιείται πλέον. 

x Εξαγωγή των κλάσεων ώστε να είναι προσβάσιµα µέσω 

δικτύου. Οι αποµακρυσµένες διασυνδέσεις και οι συνοδευτικές 

κλάσεις γίνονται προσβάσιµες στο δίκτυο, κυρίως µέσω 

ιστοσελίδων. 

x Εκκίνηση της εφαρµογής. Ξεκινάµε την εκτέλεση του µητρώου 

αποµακρυσµένων αντικειµένων RMI, του διακοµιστή και του 

πελάτη [18]. 

Πιο συγκεκριµένα, µε το RMI, ένα πρόγραµµα Java που εκτελείται σε 

έναν υπολογιστή Α καθιστά εφικτή την προσπέλαση ενός 

αντικειµένου Ο από έναν οποιοδήποτε άλλον υπολογιστή Β. Όταν, 

µάλιστα, κάποια κλήση µεθόδου, για παράδειγµα στον Α, αλλάξει 

την εσωτερική κατάσταση του αντικειµένου Ο (µεταβλητές και 

εσωτερικά αντικείµενα), θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να γίνουν 

γνωστές και στον Β. Έτσι, στην επόµενη προσπέλαση του 

αντικειµένου από τον Β γίνεται έλεγχος µέσω του δικτύου για πιθανή 

αλλαγή από την τελευταία προσπέλαση. Σε περίπτωση αλλαγής, 

ενηµερώνεται το τοπικό αντίγραφο στον Β, ώστε να συµφωνεί µε το 

αρχικό αντικείµενο στον Α. Η ενηµέρωση µπορεί να έχει και αντίθετη 

πορεία, από τον Β στον Α. 
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµα    εφαρµογής εφαρµογής εφαρµογής εφαρµογής RMIRMIRMIRMI    

Στη συνέχεια περιγράφουµε µια απλή αλλά δυναµική εφαρµογή που 

προσοµοιώνει µια υπηρεσία υπολογισµών. Μια τέτοια υπηρεσία σε 

έναν διακοµιστή λαµβάνει αιτήµατα υπολογισµών από πελάτες, 

εκτελεί τους υπολογισµούς και επιστρέφει τα αποτελέσµατα. 

Ο λόγος της αποµακρυσµένης εκτέλεσης είναι η αξιοποίηση ενός 

καλύτερου υπολογιστή από τον υπολογιστή του πελάτη ή ενός 

ιδιαίτερου µηχανήµατος, όπως µια συστοιχία υπολογιστών. Το 

αξιοσηµείωτο της υπόθεσης είναι ότι οι υπολογισµοί αυτοί δεν είναι 

εκ των προτέρων ορισµένοι στον διακοµιστή, αλλά ορίζονται εκείνη 

την στιγµή από τα αιτήµατα των πελατών µε δυναµικό τρόπο. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 21212121 Εφαρµογή εκτέλεσης αποµακρυσµένων υπολογισµών µε RMI. 

∆ιαιρούµε την εφαρµογή σε πακέτα (Εικόνα 22). Το πακέτο compute 

είναι κοινό και στον διακοµιστή και στους πελάτες. Το πακέτο 

engine βρίσκεται στον διακοµιστή, ενώ το client σε κάποιον 

πελάτη. 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 22222222 Τα πακέτα και οι κλάσεις της δοκιµαστικής εφαρµογής. 

Αρχικά, δηµιουργούµε την αποµακρυσµένη διασύνδεση 

compute.Compute η οποία επιτρέπει την υποβολή εργασιών 

υπολογισµού στον διακοµιστή. 

 

Μηχανή 
υπολογισµών 

 
Πελάτης 

αίτηµα υπολογισµού 

επιστροφή αποτελεσµάτων 



70 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

packagepackagepackagepackage compute; 
 
importimportimportimport java.rmi.Remote; 
importimportimportimport java.rmi.RemoteException; 
 
publicpublicpublicpublic interfaceinterfaceinterfaceinterface Compute extendsextendsextendsextends Remote { 
 
 String NAME = "Compute"; 
 intintintint PORT = 1234; 
 
 <T> T executeTask(Task<T> t) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException; 
} 

Επεκτείνοντας την διασύνδεση java.rmi.Remote, η διασύνδεση 

Compute δηλώνει τις µεθόδους της ως αποµακρυσµένες, δηλαδή 

µπορούν να κληθούν από κάποια άλλη εικονική µηχανή Java. Όλες οι 

µέθοδοι της αποµακρυσµένης διασύνδεσης (εδώ η µοναδική µέθοδος) 

προωθούν στην καλούσα µέθοδο την εξαίρεση java.rmi. 

RemoteException, σε περίπτωση προβλήµατος επικοινωνίας. 

Μια εργασία υπολογισµού αποτελεί την παράµετρο της µεθόδου 

υποβολής της προηγούµενης διασύνδεσης. 

packagepackagepackagepackage compute; 
 
importimportimportimport java.io.Serializable; 
 
publicpublicpublicpublic interfaceinterfaceinterfaceinterface Task<T> extendsextendsextendsextends Serializable { 
  
 T execute(); 
} 

Η διασύνδεση Task περιλαµβάνει µια παράµετρο τύπου T που 

αντιπροσωπεύει τον τύπο του αποτελέσµατος της εργασίας. 

Οµοίως, η µέθοδος executeTask της διασύνδεσης Compute 

επιστρέφει το αποτέλεσµα της εργασίας την οποία δέχεται ως 

όρισµα και συνεπώς περιλαµβάνει επίσης µια παράµετρο τύπου T. 

Οι δυο διασυνδέσεις είναι κοινές στον διακοµιστή και σε όποιον 

πελάτη επιθυµεί να υποβάλλει κάποια εργασία. Στην µεριά του 

διακοµιστή τώρα, χρειάζεται να δηµιουργήσουµε µια κλάση που θα 

υλοποιεί την διασύνδεση Compute και θα αποτελεί µια συγκεκριµένη 

µηχανή υπολογισµών. 

packagepackagepackagepackage engine; 
 
importimportimportimport java.rmi.RemoteException; 
importimportimportimport java.rmi.registry.LocateRegistry; 
importimportimportimport java.rmi.registry.Registry; 
importimportimportimport java.rmi.server.UnicastRemoteObject; 
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importimportimportimport compute.Compute; 
importimportimportimport compute.Task; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ComputeEngine implementsimplementsimplementsimplements Compute { 
 
 publicpublicpublicpublic <T> T executeTask(Task<T> t) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  returnreturnreturnreturn t.execute(); 
 } 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  trytrytrytry { 
   Compute engine = newnewnewnew ComputeEngine(); 
   Compute stub = (Compute) 
    UnicastRemoteObject.exportObject(engine,  

Compute.PORT); 
   Registry registry = 
    LocateRegistry.createRegistry(Compute.PORT); 
   registry.rebind(Compute.NAME, stub); 
   System.out.println("ComputeEngine bound"); 
  } catchcatchcatchcatch (Exception e) { 
   System.err.println("ComputeEngine exception:"); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

Η κλάση ComputeEngine περιέχει την υλοποίηση της µεθόδου 

εκτέλεσης εργασιών: 
publicpublicpublicpublic <T> T executeTask(Task<T> t) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
 returnreturnreturnreturn t.execute(); 
} 

Με άλλα λόγια, κάθε πελάτης καλεί την µέθοδο αυτή µε όρισµα ένα 

αντικείµενο κλάσης της διασύνδεσης Task µε συγκεκριµένη 

υλοποίηση της µεθόδου execute. Η κλάση ComputeEngine εκτελεί 

την εργασία και επιστρέφει άµεσα το αποτέλεσµα στον πελάτη. 

Γενικότερα, τα ορίσµατα και οι επιστρεφόµενες τιµές κατά την 

κλήση µιας αποµακρυσµένης µεθόδου µπορούν να είναι στοιχειώδεις 

τύποι δεδοµένων (όπως ακέραιοι και χαρακτήρες), ένα 

αποµακρυσµένο αντικείµενο ή ένα σειριοποιήσιµο αντικείµενο. 

Σειριοποιήσιµα είναι τα αντικείµενα των οποίων οι κλάσεις 
υλοποιούν τη διασύνδεση java.io.Serializable. Τέτοια 

αντικείµενα µπορούν να αποθηκευτούν στον δίσκο ή να µεταδοθούν 

µέσω δικτύου. 

Η κλάση ComputeEngine περιέχει και την διαδικασία εκκίνησης της 

υπηρεσίας στην µέθοδο main (ως διακοµιστής, το πρόγραµµα 

συνεχίζει να εκτελείται και µετά τις εντολές αυτές): 
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Compute engine = newnewnewnew ComputeEngine(); 
Compute stub = (Compute) 
 UnicastRemoteObject.exportObject(engine, Compute.PORT); 
Registry registry = LocateRegistry.createRegistry(Compute.PORT); 
registry.rebind(Compute.NAME, stub); 

Η στατική µέθοδος UnicastRemoteObject.exportObject εξάγει το 

καθοριζόµενο αποµακρυσµένο αντικείµενο, έτσι ώστε να µπορεί να 

δέχεται κλήσεις των αποµακρυσµένων του µεθόδων από πελάτες. 

Το δεύτερο όρισµα είναι η θύρα TCP που θα ακροάται για κλήσεις 

µεθόδων. Αν δεν καθοριστεί συγκεκριµένη θύρα ή η θύρα είναι 

µηδενική, τότε επιλέγεται από το σύστηµα RMI ή από το λειτουργικό 

σύστηµα. 

Η µέθοδος LocateRegistry.createRegistry(port) δηµιουργεί µια 

αναφορά του τοπικού µητρώου RMI στην συγκεκριµένη θύρα. 

Αντίθετα, η µέθοδος LocateRegistry.getRegistry(port), που δεν 

εµφανίζεται στον κώδικα, επιστρέφει µια αναφορά του τοπικού 

µητρώου RMI στην συγκεκριµένη θύρα, εφόσον έχει ήδη δηµιουργηθεί 

(για παράδειγµα από την γραµµή εντολών γράφοντας rmiregistry 

<θύρα>, όπου <θύρα> ο επιθυµητός αριθµός θύρας). Αν δεν 

καθορίζεται θύρα, εννοείται η προεπιλεγµένη 

(Registry.REGISTRY_PORT = 1099). Στο τέλος, η µέθοδος 

registry.rebind(name, stub) καταχωρεί στο µητρώο το στέλεχος 

του αντικειµένου που θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία, ώστε 

να είναι αναγνωρίσιµο από τους πελάτες. 

Αποµένει σε κάποιον πελάτη να υποβάλλει εργασίες υπολογισµού. 

Έστω ότι επιθυµούµε τον υπολογισµό του αριθµού π, σύµφωνα µε 

έναν προαναφερθέντα σειριακό κώδικα (αρχή Ενότητας 5), επειδή ο 

υποτιθέµενος διακοµιστής έχει µεγαλύτερες υπολογιστικές 

δυνατότητες. Ο πελάτης (ComputePi) λαµβάνει την αποµακρυσµένη 

αναφορά Compute από το µητρώο RMI του υπολογιστή που 

καθορίζεται από το πρώτο όρισµα του προγράµµατος (args[0]). 

Έπειτα, δηµιουργεί την εργασία υπολογισµού του π (Pi) µε όρισµα 

κατασκευάστριας µεθόδου ίση µε το δεύτερο όρισµα (args[1]) και 

την υποβάλλει στον διακοµιστή. 

packagepackagepackagepackage client; 
 
importimportimportimport java.rmi.registry.LocateRegistry; 
importimportimportimport java.rmi.registry.Registry; 
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importimportimportimport java.math.BigDecimal; 
importimportimportimport compute.Compute; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ComputePi { 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String args[]) { 
  trytrytrytry { 
   Registry registry =  
    LocateRegistry.getRegistry(args[0], 

     Compute.PORT); 
   Compute compute =  
    (Compute) registry.lookup(Compute.NAME); 
 
   Pi task = newnewnewnew Pi(Integer.parseInt(args[1])); 
   BigDecimal pi = compute.executeTask(task); 
 
   System.out.println(pi); 
  } catchcatchcatchcatch (Exception e) { 
   System.err.println("ComputePi exception:"); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 23232323 Λειτουργία της δοκιµαστικής εφαρµογής. 

Η ίδια η εργασία υπολογισµού (Pi) υλοποιεί την διασύνδεση Task µε 

παράµετρο τύπου java.math.BigDecimal. Η τελευταία κλάση 

αναπαριστά αριθµούς µε καθοριζόµενο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, 

σε αντίθεση µε έναν αριθµό double του οποίου η ακρίβεια είναι 

πάντα 16 ψηφία µετά την υποδιαστολή. 

Στον κώδικα της εργασίας για το π, µε την στατική ιδιότητα context 

(της κλάσης java.math.MathContext) επιλέγεται ακρίβεια 40 

δεκαδικών ψηφίων και µέθοδος στρογγυλοποίησης 

java.math.RoundingMode.HALF_EVEN, η οποία διαλέγει ψηφίο 
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στρογγυλοποίησης που είναι ζυγός αριθµός, όταν ισαπέχει από τα 

γειτονικά ψηφία. Με τη µέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται στατιστικά το 

µικρότερο συσσωρευτικό σφάλµα σε επαναλαµβανόµενους 

υπολογισµούς. 

packagepackagepackagepackage client; 
 
importimportimportimport compute.Task; 
importimportimportimport java.math.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Pi implementsimplementsimplementsimplements Task<BigDecimal> { 
 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal longlonglonglong serialVersionUID = 1; 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal BigDecimal FOUR = newnewnewnew BigDecimal(4); 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal MathContext context = 
  newnewnewnew MathContext(40, RoundingMode.HALF_EVEN); 
 
 privateprivateprivateprivate finalfinalfinalfinal intintintint intervals; 
  
 publicpublicpublicpublic Pi(intintintint intervals) { 
  thisthisthisthis.intervals = intervals; 
 } 
 
 publicpublicpublicpublic BigDecimal execute() { 
  returnreturnreturnreturn computePi(intervals); 
 } 
 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BigDecimal computePi(iiiintntntnt intervals) { 
  BigDecimal n = BigDecimal.valueOf(intervals), 
   sum = BigDecimal.ZERO,   // sum = 0 
  h = BigDecimal.ONE.divide(n, context); // h = 1 / n 
  forforforfor (intintintint i = 0; i <= intervals; i++) { 
   // x = h * (i - 0.5) 
   BigDecimal multiplicand = newnewnewnew BigDecimal(i - 0.5), 
    x = h.multiply(multiplicand, context);  
   sum = sum.add(f(x)); 
  } 
  returnreturnreturnreturn h.multiply(sum); 
 } 
 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic BigDecimal f(BigDecimal x) { 
  // 4 / (1 + x * x) 
  BigDecimal x2 = x.multiply(x, context); 
  returnreturnreturnreturn FOUR.divide(BigDecimal.ONE.add(x2), context); 
 } 
} 

Σε ένα πραγµατικό σενάριο, το πακέτο compute, που είναι κοινό και 

στον διακοµιστή και στον πελάτη, µπορεί να αρχειοθετηθεί σε ένα 

αρχείο JAR (Java Archive). Έτσι, η ανάπτυξη των σχετικών 

προγραµµάτων γίνεται ξεχωριστά. 

Για την δηµιουργία του αρχείου jar, ανοίγουµε την γραµµή εντολών 

(cmd.exe) και µεταβαίνουµε στον κατάλογο µε τον πηγαίο κώδικα. 

Ενδεικτικά: 
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Windows à cd c:\application\src 

UNIX  à cd /application/src 

Στη συνέχεια, µεταγλωττίζουµε και αρχειοθετούµε τα αρχεία του 

κοινού πακέτου: 

javac compute/Compute.java compute/Task.java 

jar cvf compute.jar compute/*.class 

Το αρχείο compute.jar µπορεί πλέον να διανεµηθεί στους 

ενδιαφερόµενους για την ανάπτυξη εφαρµογών διακοµιστή και 

πελάτη µε τις συγκεκριµένες διασυνδέσεις Java. Για τον λόγο αυτό, 

υποθέτουµε ότι τοποθετείται στην κοινόχρηστη θέση 

c:\www\public_html\classes\. 

Οι κλάσεις του διακοµιστή απαιτούν το αρχείο jar για το οποίο 

καθορίζουµε την διαδροµή του στο σύστηµα αρχείων: 

javac -cp c:\www\public_html\classes\compute.jar 
engine\ComputeEngine.java 

Οµοίως και οι κλάσεις του πελάτη: 

javac -cp c:\www\public_html\classes\compute.jar 
client\ComputePi.java client\Pi.java 

mkdir c:\www\public_html\classes\client 

cp client\Pi.class c:\www\public_html\classes\client 

Τοποθετώντας και την κλάση Pi του πελάτη σε κοινόχρηστη θέση, 

διασφαλίζουµε ότι θα µπορεί να φορτωθεί από την τοπική εικονική 

µηχανή του διακοµιστή και έτσι να εκτελεστεί. 

6.3.6.3.6.3.6.3. Εκτέλεση εφαρµογής µε Εκτέλεση εφαρµογής µε Εκτέλεση εφαρµογής µε Εκτέλεση εφαρµογής µε RMIRMIRMIRMI    

Έχοντας µεταγλωττίσει τα αρχεία του παραδείγµατος από την 

προηγούµενη ενότητα, µπορούµε να εκτελέσουµε τα προγράµµατα 

του διακοµιστή και του πελάτη, καθορίζοντας τις απαραίτητες 

παραµέτρους. Σε ένα γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης, όπου το 

σύνολο του πηγαίου κώδικα είναι διαθέσιµο, τα προγράµµατα 
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µπορούν ήδη να τρέξουν. Παρακάτω, θα δούµε µια πιο ενδεδειγµένη 

διαδικασία που προσεγγίζει περισσότερο στις πραγµατικές 

συνθήκες εκτέλεσης. 

Ο κώδικας του παραδείγµατος είναι ελεγµένος. Ωστόσο, για λόγους 

αποφυγής κακόβουλου λογισµικού, προτείνεται να ενεργοποιήσουµε 

έναν διαχειριστή ασφαλείας. Αυτό γίνεται προσθέτοντας µια 

συνθήκη στην αρχή των µεθόδων main στις κλάσεις διακοµιστή και 

πελάτη: 

publicpublicpublicpublic classclassclassclass ComputeEngine { 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String args[]) { 
  ifififif (System.getSecurityManager() == nullnullnullnull) { 
   System.setSecurityManager(newnewnewnew SecurityManager()); 
  } 
  // ... 
 } 
 // ... 
} 

 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ComputePi { 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String args[]) { 
  ifififif (System.getSecurityManager() == nullnullnullnull) { 
   System.setSecurityManager(newnewnewnew SecurityManager()); 
  } 
  // ... 
 } 
} 

Με τον τρόπο αυτό, έχουµε την δυνατότητα να καθορίσουµε ποιες 

από τις κρίσιµες για το σύστηµα ενέργειες µπορεί να εκτελέσει ο 

κώδικας, όπως είναι η πρόσβαση στο σύστηµα αρχείων, η χρήση 

των εκτυπωτών και η σύνδεση µε αποµακρυσµένο υπολογιστή. 

∆ηµιουργούµε το αρχείο πολιτικής ασφαλείας, σύµφωνα µε τις 

ανάγκες που παρουσιάζονται. Το πιο γενικό αρχείο πολιτικής είναι: 
grant { 
 permission java.security.AllPermission; 
}; 

και πρακτικά ακυρώνει την έννοια του διαχειριστή ασφάλειας. 

Για τον διακοµιστή, απαιτείται η ανάκτηση της διεύθυνσης IP από 

ένα όνοµα υπολογιστή (resolve) και η αποδοχή σύνδεσης από άλλον 

υπολογιστή (accept): 

grant codeBase "file:/c:/application/src" { 
 permission java.net.SocketPermission 
 "*","accept,resolve"; 
}; 
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Για τον πελάτη, απαιτείται και πάλι η ανάκτηση IP (resolve) και η 

σύνδεση σε υπολογιστή (connect): 

grant codeBase "file:/c:/application/src" { 
 permission java.net.SocketPermission 
 "*","connect,resolve"; 
}; 

Με τα αρχεία πολιτικής ασφαλείας του διακοµιστή και του πελάτη, 

έστω server.policy και client.policy, αντίστοιχα, ο διακοµιστής 

ξεκινάει τη λειτουργία του µε την εντολή: 

java -cp c:\application\src: 
c:\www\public_html\classes\compute.jar  
-Djava.rmi.server.codebase=file:/c:/www/public_html/classes/ 
compute.jar  
-Djava.rmi.server.hostname=mycomputer.example.com  
-Djava.security.policy=server.policy  
engine.ComputeEngine 

όπου 

x η επιλογή “-cp” προσδιορίζει τους καταλόγους (χωρισµένους 

µε άνω-κάτω τελεία) των κλάσεων, 

x η ιδιότητα java.rmi.server.codebase προσδιορίζει το URL 

για την µεταφόρτωση των κλάσεων του διακοµιστή, 

x η ιδιότητα java.rmi.server.hostname προσδιορίζει το όνοµα 

ή την διεύθυνση IP του υπολογιστή για τα στελέχη (stubs) των 

αποµακρυσµένων αντικειµένων. Ο καθορισµός αυτός είναι 

σηµαντικός όταν το τοπικό όνοµα του υπολογιστή δεν είναι 

αναγνωρίσιµο εκτός δικτύου, όπως είναι το “localhost” και 

x η ιδιότητα java.security.policy προσδιορίζει το αρχείο 

πολιτικής ασφάλειας. 

Σε έναν άλλον υπολογιστή, χωρίς βέβαια να εµποδίζεται η εκτέλεση 

και στον ίδιο υπολογιστή, ο πελάτης ξεκινάει µε την εντολή: 

java -cp c:\application\src: 
c:\www\public_html\classes\compute.jar  
-Djava.rmi.server.codebase=file:/c:/www/public_html/classes/  
-Djava.security.policy=client.policy  
client.ComputePi mycomputer.example.com 1000000 

όπου 
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x η επιλογή “-cp” προσδιορίζει τους καταλόγους (χωρισµένους 

µε άνω-κάτω τελεία) των κλάσεων, 

x η ιδιότητα java.rmi.server.codebase προσδιορίζει το URL 

για την µεταφόρτωση των κλάσεων από τον πελάτη στον 

διακοµιστή, 

x η ιδιότητα java.security.policy προσδιορίζει το αρχείο 

πολιτικής ασφάλειας και 

x τα ορίσµατα του προγράµµατος, δηλαδή το όνοµα υπολογιστή 

του διακοµιστή και το πλήθος των διαστηµάτων για τον 

υπολογισµό του π. 

Τα προγράµµατα του διακοµιστή και του πελάτη εκτυπώνουν 

ComputeEngine bound 

και 

3.141596653589876570795976716613086217528580537 

αντίστοιχα [18]. Ο αριθµός π υπολογίστηκε µε 5 σωστά δεκαδικά 
ψηφία, καθώς το σφάλµα µειώνεται µε την αύξηση των 
διαστηµάτων που χρησιµοποιούνται. 

6.4.6.4.6.4.6.4. ΜΜΜΜικροεφαρµογικροεφαρµογικροεφαρµογικροεφαρµογέςέςέςές    διακοµιστή (διακοµιστή (διακοµιστή (διακοµιστή (sssservlets) ervlets) ervlets) ervlets) και και και και Σελίδες Σελίδες Σελίδες Σελίδες 
∆ιακοµιστή ∆ιακοµιστή ∆ιακοµιστή ∆ιακοµιστή JavaJavaJavaJava    ((((JSPJSPJSPJSP))))    

Η αναγκαιότητα του δυναµικού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο έγινε 

σύντοµα κατανοητή µε τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Σε 

αντίθεση µε τις στατικές ιστοσελίδες που αντιστοιχούν σε αρχεία 

κάποιου διακοµιστή, οι δυναµικές ιστοσελίδες δηµιουργούνται κατά 

κανόνα την στιγµή της αίτησής τους από τον φυλλοµετρητή. Είναι 

δυνατόν, βέβαια, να δηµιουργούνται ανά διαστήµατα, στην 

περίπτωση που δεν αναµένεται τροποποίηση σε κάθε αίτηση. 

Οι σελίδες αυτές µπορούν να προσαρµόζουν το περιεχόµενό τους 

από στοιχεία, όπως 
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x δεδοµένα του χρήστη από κάποια φόρµα HTML, 

x οι παράµετροι στην διεύθυνση URL, για παράδειγµα µετά το 

ερωτηµατικό (http://www.google.com/search?q=java), 

x η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα, 

x συνδεδεµένες βάσεις δεδοµένων ή 

x η λειτουργία του διακοµιστή. 

Γλώσσες προγραµµατισµού (σεναρίων) όπως οι ASP (Active Server 

Pages), ColdFusion, Perl και PHP (Perl Helper Pages) εκτελούνται στην 

πλευρά του διακοµιστή και συνήθως κάνουν χρήση της Κοινής 

∆ιασύνδεσης Πύλης (Common Gateway Interface – CGI) [25]. 

Παρόλο που η τεχνολογία σεναρίων CGI χρησιµοποιείται ευρύτατα, 

παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι εξαρτάται από την πλατφόρµα του 

διακοµιστή και δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε εφαρµογές µεγάλης 

κλίµακας (έλλειψη δυνατότητας κλιµάκωσης). Με στόχο την 

αντιµετώπιση των περιορισµών αυτών, δηµιουργήθηκε η τεχνολογία 

των µικροεφαρµογών διακοµιστή (server applets ή servlets) ως ένας 

µεταφέρσιµος και ασφαλής τρόπος παροχής δυναµικού 

περιεχοµένου προσανατολισµένου στον χρήστη. Οι Σελίδες 

∆ιακοµιστή Java (Java Server Pages - JSP) αποτελούν παράδειγµα 

τεχνολογίας δυναµικών σελίδων που βασίζονται στα servlets. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 24242424 Χειρισµός αιτηµάτων από διαδικτυακή εφαρµογή Java. 
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Ένα servlet είναι µια κλάση στην Java που επεκτείνει τις δυνατότητες 

των διακοµιστών παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το 

προγραµµατιστικό µοντέλο του αιτήµατος ενός πελάτη και της 

απόκρισης ενός διακοµιστή (Εικόνα 24). Παρόλο που τα servlets 

µπορούν να χειριστούν οποιοδήποτε είδος αιτήµατος κάποιου 

λογισµικού-πελάτη, τις περισσότερες φορές χρησιµοποιούνται για 

να εµπλουτίσουν εφαρµογές διακοµιστών Ιστού. 

Στο σηµείο αυτό, να κάνουµε µια σύντοµη σύγκριση των servlets και 

των σελίδων JSP: 

x Τα servlets είναι κλάσεις της Java που διαχειρίζονται αιτήµατα 

και δηµιουργούν αποκρίσεις. Είναι προσαρµοσµένα για 

εφαρµογές παροχής υπηρεσιών, για ανακατευθύνσεις σελίδων 

και χειρισµό δυαδικών δεδοµένων. 

x Αντίθετα, οι σελίδες JSP είναι αρχεία κειµένου τα οποία 

µετατρέπονται σε servlets, ωστόσο επιτρέπουν µια 

περισσότερο φυσική παρουσίαση των τµηµάτων στατικού 

περιεχοµένου. Είναι προσανατολισµένα για αποκρίσεις 

κειµένου, όπως HTML (Hyper-Text Markup Language), WML 

(Wireless Markup Language) και XML (eXtended Markup Language) 

[22]. 

6.5.6.5.6.5.6.5. Ανάπτυξη εφαρµογής µε Ανάπτυξη εφαρµογής µε Ανάπτυξη εφαρµογής µε Ανάπτυξη εφαρµογής µε servletsservletsservletsservlets    

Για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών είτε µε servlets είτε µε 

JSP, είναι απαραίτητο να ενσωµατώσουµε την σχετική βιβλιοθήκη 

στο εγκατεστηµένο JRE του τοπικού υπολογιστή. Για τον σκοπό αυτό, 

κατεβάζουµε το αρχείο 

http://download.java.net/maven/glassfish/org/glassfish/javax.se

rvlet/3.1.1/javax.servlet-3.1.1.jar 

(ή γενικότερα τη τελευταία έκδοση από την διεύθυνση 

http://download.java.net/maven/glassfish/org/glassfish/javax.servlet/) 

και το αντιγράφουµε στον κατάλογο επεκτάσεων του JDK 

C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\jre\lib\ext 

http://download.java.net/maven/glassfish/org/glassfish/javax.servlet/3.1.1/javax.servlet-3.1.1.jar
http://download.java.net/maven/glassfish/org/glassfish/javax.servlet/3.1.1/javax.servlet-3.1.1.jar
http://download.java.net/maven/glassfish/org/glassfish/javax.servlet/
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 25252525 Κατάλογος πρόσθετων βιβλιοθηκών του JDK. 

Οι σελίδες JSP και τα servlets βρίσκονται στον διακοµιστή, δέχονται 

αιτήµατα µέσω του πρωτοκόλλου HTTP και αποκρίνονται 

στέλνοντας στον φυλλοµετρητή αρχεία τύπου HTML. Εποµένως, 

απαιτείται ένας διακοµιστής Ιστού, όπως για παράδειγµα 

x ο Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org), 

x ο Internet Information Services της Microsoft (http://www.iis.net), 

x ο Resin Server της Caucho Technology (http://www.caucho.com) 

ή 

x ο JSDK Web Server (αν και η ανάπτυξή του έχει σταµατήσει εδώ 

και αρκετά χρόνια). 

Καθώς ο πρώτος διακοµιστής είναι αρκετά δηµοφιλής, θα 

επικεντρωθούµε σε αυτόν. Παρόµοια διαδικασία, βέβαια, 

ακολουθείται και σε κάθε άλλον διακοµιστή [2]. 

Κατεβάζουµε την τελευταία έκδοση του διακοµιστή από κάποια 

κοντινή διανοµή 

Windows à http://apache.tsl.gr/tomcat/tomcat-7/v7.0.27/ 

bin/apache-tomcat-7.0.27-windows-x86.zip 

UNIX  à http://apache.tsl.gr/tomcat/tomcat-7/v7.0.27/ 

bin/apache-tomcat-7.0.27.tar.gz 

και αποσυµπιέζουµε το αρχείο στον τοπικό δίσκο. 

http://tomcat.apache.org/
http://www.iis.net/
http://www.caucho.com/
http://apache.tsl.gr/tomcat/tomcat-7/v7.0.27/�bin/apache-tomcat-7.0.27-windows-x86.zip
http://apache.tsl.gr/tomcat/tomcat-7/v7.0.27/�bin/apache-tomcat-7.0.27-windows-x86.zip
http://apache.tsl.gr/tomcat/tomcat-7/v7.0.27/�bin/apache-tomcat-7.0.27.tar.gz
http://apache.tsl.gr/tomcat/tomcat-7/v7.0.27/�bin/apache-tomcat-7.0.27.tar.gz
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 26262626 Εγκατάσταση του διακοµιστή Apache Tomcat. 

Παρατηρούµε ότι το αρχείο C:\apache-tomcat-7.0.27\lib\ 

servlet-api.jar θα µπορούσε εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί αντί 

του javax.servlet-3.1.1.jar στον κατάλογο επεκτάσεων, ώστε να 

έχουµε πρόσβαση στο πακέτο javax.servlet.*. 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 11111111 Συµβατότητα εκδόσεων του διακοµιστή Apache Tomcat µε την Java και 

τις προδιαγραφές των Servlet και JSP. 

Αριθµός έκδοσηςΑριθµός έκδοσηςΑριθµός έκδοσηςΑριθµός έκδοσης    

SerSerSerServletvletvletvlet    ////    JSPJSPJSPJSP    Apache TomcatApache TomcatApache TomcatApache Tomcat    JavaJavaJavaJava    

3.0/2.2 7.0 1.6 

2.5/2.1 6.0 1.5 

2.4/2.0 5.5 1.4 

2.3/1.2 4.1 1.3 

2.2/1.1 3.3 1.1 
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Επιπλέον, θέτουµε τη µεταβλητή περιβάλλοντος JRE_HOME, ώστε να 

περιέχει την εγκατεστηµένη έκδοση JRE (όπως C:\Program Files\Java\ 

\jre7 ή C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\jre). Έτσι,  στον κατάλογο 

C:\apache-tomcat-7.0.27\bin 

δηµιουργούµε το αρχείο setenv.bat 

set "JRE_HOME=%ProgramFiles%\Java\jre7" 
exit /b 0 

για περιβάλλον Windows ή το αρχείο setenv.sh: 

JRE_HOME=/usr/java/latest 

για περιβάλλον UNIX. 

Η εκκίνηση και ο τερµατισµός του διακοµιστή γίνεται εκτελώντας 

από τον κατάλογο C:\apache-tomcat-7.0.27\bin τα αντίστοιχα 

αρχεία 

Windows à startup.bat, shutdown.bat 

UNIX  à startup.sh, shutdown.sh 

Πλέον, η πρόσβαση στην κεντρική σελίδα γίνεται από την διεύθυνση: 

 http://localhost:8080/ 

µε την θύρα να καθορίζεται στο αρχείο C:\apache-tomcat-7.0.27\ 
conf\server.xml 

<Connector port="8080808080808080" protocol="HTTP/1.1" ... 

Είναι σαφές ότι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης, όπως το 

Eclipse IDE, απλοποιεί την δηµιουργία διαδικτυακών εφαρµογών σε 

σηµαντικό βαθµό. Στα πλαίσια, όµως, µιας σύντοµης εισαγωγής στα 

servlets, θα δούµε την προσέγγιση µε γραµµή εντολών, όπου έχουµε 

µεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας. 

ΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµα    

∆ηµιουργούµε το αρχείο TestServlet.java: 

http://localhost:8080/
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packagepackagepackagepackage example; 
 
importimportimportimport java.io.*; 
importimportimportimport javax.servlet.*; 
importimportimportimport javax.servlet.annotation.WebServlet; 
importimportimportimport javax.servlet.http.*; 
 
@WebServlet({"/", "/info"}) 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass TestServlet extendsextendsextendsextends HttpServlet { 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal longlonglonglong serialVersionUID = 1; 
  
 privateprivateprivateprivate intintintint counter = 0; 
  
 protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid doGet(HttpServletRequest request,   
  HttpServletResponse response) throwsthrowsthrowsthrows ServletException,  

IOException { 
  response.setContentType("text/plain"); 
  ServletOutputStream out = response.getOutputStream(); 
   
  out.println("Counter: " + counter); 
  counter++; 
   
  String name = (String)request.getParameter("name"); 
  ifififif (name != nullnullnullnull) out.println("Hello, " + name + "!"); 
   
  HttpSession session = request.getSession(); 
  String lastName = (String)session.getAttribute("last name"); 
  ifififif (name != nullnullnullnull) lastName = name; 
  ifififif (lastName != nullnullnullnull) { 
   out.println("Last name in the session: " + lastName); 
   session.setAttribute("last name", lastName); 
  } 
 } 
} 

Το µεταγλωττίζουµε χωρίς ιδιαιτερότητες, αφού γίνεται έµµεση 

χρήση της βιβλιοθήκης javax.servlet-3.1.1.jar: 

javac TestServlet.java 

και αντιγράφουµε ή µετακινούµε το παραγόµενο αρχείο στην 

διαδροµή: 

C:\apache-tomcat-7.0.27\webapps\ 
test-application\WEB-INF\classes\example\ 

Ξεκινάµε την εκτέλεση του διακοµιστή, οπότε το αποτέλεσµα του 

servlet είναι διαθέσιµο στις εναλλακτικές διεύθύνσεις URL: 

http://localhost:8080/test-application/ 

http://localhost:8080/test-application/info 

Από την έκδοση 3.0 του Servlets API, είναι εφικτός ο προσδιορισµός 

των διευθύνσεων URL στην αρχή της δήλωσης του servlet, και όχι 

απαραίτητα σε αρχείο “web.xml”. Για παράδειγµα: 

http://localhost:8080/test-application/
http://localhost:8080/test-application/info
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@WebServlet("/") 

@WebServlet("/sample") 

@WebServlet({"/url-1", "/url-2"}) 

@WebServlet({"/", "/test", "/alternate"}) 

Για άµεση προσπέλαση, δηλαδή χωρίς τον καθορισµό καταλόγου 

(όπως test-application), θα µπορούσαµε να χρησιµοποιούσαµε 

τον κατάλογο 
C:\apache-tomcat-7.0.27\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\ 

ακολουθούµενο από το πακέτο της κλάσης (για παράδειγµα 

example). 

Στο παράδειγµα, επικαλύπτουµε την µέθοδο doGet στην οποία 

χειριζόµαστε αιτήµατα, όπου οι παράµετροι αναγράφονται στο 

τέλος της διεύθυνσης: 

http://www.example.com/test?param1=one&param2=two 

δηλαδή αιτήµατα HTTP της µορφής: 

GET /test?param1=one&param2=two HTTP/1.1 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) 
Host: www.example.com 
Accept: text/html, image/gif, image/jpeg 

Με παρόµοιες µεθόδους υποστηρίζονται τα αιτήµατα POST, HEAD, 

PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS [23]. 

 Οι παράµετροι του αιτήµατος λαµβάνονται µε την µέθοδο 

publicpublicpublicpublic String getParameter(String name); 

του αντικειµένου request της κλάσης HttpServletRequest. Από το 

ίδιο αντικείµενο, έχουµε πρόσβαση στην συνεδρία του φυλλοµετρητή 

µε την µέθοδο 

publicpublicpublicpublic HttpSession getSession(); 

Με το αντικείµενο response της κλάσης HttpServletResponse 

καθορίζουµε, µεταξύ άλλων, τον τύπο και τα περιεχόµενα της 

απόκρισης προς το πρόγραµµα-πελάτη. 

http://www.example.com/test?param1=one&param2=two
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 27272727 Πρώτη εκτέλεση του servlet. Σε κάθε ανανέωση ο µετρητής αυξάνεται. 

 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 28282828 Παράδειγµα URL µε παράµετρο. Το καθοριζόµενο όνοµα  

αποθηκεύεται στην τρέχουσα συνεδρία. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 29292929 Παράδειγµα URL χωρίς παράµετρο µε αποθηκευµένο όνοµα. 

 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 30303030 Πρώτη εκτέλεση του servlet σε διαφορετικό φυλλοµετρητή.  

Ο µετρητής είναι κοινός, ως ιδιότητα της κλάσης TestServlet,  

ενώ η συνεδρία χαρακτηρίζει το γενικότερο πλαίσιο στα αιτήµατα ενός πελάτη. 
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6.6.6.6.6.6.6.6. Ανάπτυξη εφαρµογής µε Ανάπτυξη εφαρµογής µε Ανάπτυξη εφαρµογής µε Ανάπτυξη εφαρµογής µε JSPJSPJSPJSP    

Μια ιστοσελίδα JSP µετατρέπεται σε servlet από τον διακοµιστή, 

οπότε ισχύει ότι περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα. Ωστόσο, 

τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας JSP περιλαµβάνουν: 

x µια γλώσσα ανάπτυξης σελίδων JSP, δηλαδή αρχείων κειµένου 

τα οποία περιγράφουν τον τρόπο διαχείρισης των αιτηµάτων 

και δηµιουργίας των αποκρίσεων, 

x µια γλώσσα παραστάσεων (expression language) για την 

προσπέλαση αντικειµένων στην πλευρά του διακοµιστή και 

x µηχανισµούς ορισµού επεκτάσεων στην γλώσσα JSP. 

Έτσι, µια ιστοσελίδα της µορφής: 

<%@ page language="java" 
    contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 
    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 
<title> Test </title> 
</head> 
<body> 
 
Operating System: <%= System.getenv("OS") %> 
<br> 
Parameter "id": ${param.id} 
 
</body> 
</html> 

θα µπορούσε να µετατραπεί στο παρακάτω servlet: 

packagepackagepackagepackage example; 
 
importimportimportimport java.io.*; 
importimportimportimport javax.servlet.*; 
importimportimportimport javax.servlet.annotation.WebServlet; 
importimportimportimport javax.servlet.http.*; 
 
@WebServlet("/Test") 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ExampleServlet extendsextendsextendsextends HttpServlet { 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal longlonglonglong serialVersionUID = 1; 
  
 protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid doGet(HttpServletRequest request,   
  HttpServletResponse response) throwsthrowsthrowsthrows ServletException,  

IOException { 
  response.setContentType("text/html"); 
  ServletOutputStream out = response.getOutputStream(); 
  out.println("<!DOCTYPE html PUBLIC "); 



Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου – 89 

   
  // System.getenv("OS") και request.getParameter("id") 
  // ... 
 } 
} 

µε το ίδιο αποτέλεσµα φυσικά και στις δύο περιπτώσεις. 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 31313131 Ιστοσελίδα JSP µε παράµετρο. 

Θεωρώντας ότι η εφαρµογή βρίσκεται στον φάκελο test-

application, ο πραγµατικός πηγαίος και µεταγλωττισµένος 

κώδικας (Test_jsp.java και Test_jsp.class, αντίστοιχα) 

παράγεται αυτόµατα στην διαδροµή 
C:\apache-tomcat-7.0.27\work\Catalina\localhost\test-application 
\org\apache\jsp 

Στο παράδειγµα, οι παραστάσεις εντός των χαρακτήρων ${ και } 

αποτιµώνται σύµφωνα µε την γλώσσα παραστάσεων JSP, η οποία 

παρέχει έµµεσα αντικείµενα, όπως τα 

x session, η τρέχουσα συνεδρία του προγράµµατος-πελάτη, 

x request, το αίτηµα του πελάτη, 

x response, η απόκριση προς τον πελάτη, 

x param, χάρτης αντιστοίχισης ονοµάτων παραµέτρων µε τις 

τιµές τους και 

x header, χάρτης αντιστοίχισης ονοµάτων κεφαλίδων µε τις 

τιµές τους. 
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Από την άλλη, οι εκφράσεις εντός των χαρακτήρων <%= και %> 

αποτελούν έγκυρες εκφράσεις Java, οι οποίες αποτιµώνται κατά τον 

χρόνο προσπέλασης της ιστοσελίδας. ∆ίνεται και η δυνατότητα 

παράθεσης κώδικα που εκτείνεται σε πολλές γραµµές, αφαιρώντας 

το ίσον (=), για παράδειγµα: 

<% 
 String os = System.getenv("OS"); 
 out.println(os); 
%> 

όπου out είναι ένα από τα αυτόµατα διαθέσιµα αντικείµενα, όπως 

το request και το response, µε την ίδια σηµασία που έχουν στο 

ExampleServlet. Ωστόσο, δεν θεωρείται καλή πρακτική η συγγραφή 

εκτενούς κώδικα Java µέσα στις σελίδες JSP, καθώς δυσχεραίνει την 

συντήρηση. Αντί αυτού, µπορούµε να κάνουµε χρήση βοηθητικών 

κλάσεων µε στατικές µεθόδους, όπως φαίνεται παρακάτω [22]. 

ΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµα    

∆ηµιουργούµε το αρχείο index.jsp, καθορίζοντας στις ιδιότητες 

contentType,  pageEncoding και content µία «διεθνή» κωδικοποίηση, 

όπως η UTF-8 και αποθηκεύοντας το αρχείο µε την αναγραφόµενη 

κωδικοποίηση. 

<%@ page language="java" 
    import="example.*" 
    contentType="text/html; charset=UTF-8" 
    pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title> International example </title> 
<script type="text/javascript" src="script/index.js"></script> 
</head> 
<body> 
 
<h1> Request from <%= request.getLocalAddr() %> </h1> 
<form id="main-form"> 
 Language:  
 <select id="language" style="width: 200px;"> 
  <%= Util.getList() %> 
 </select> 
 <input type="button" value="OK" onclick="ok()"> 
</form> 
<hr> <div id="result"></div> 
 
</body> 
</html> 
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Χρησιµοποιούµενα πακέτα αναγράφονται στην ιδιότητα import της 

οδηγίας page, χωρισµένα µε κόµµα. Για παράδειγµα,  

import="java.util.*, java.io.*". Η κλάση Util δηµιουργεί ένα 

αλφαριθµητικό που περιγράφει την λίστα των διαθέσιµων 

εγκατεστηµένων γλωσσών, ταξινοµηµένων κατά αλφαβητική σειρά: 

packagepackagepackagepackage example; 
 
importimportimportimport java.text.DateFormat; 
importimportimportimport java.util.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Util { 
  
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic String getList() { 
  Locale[] locales = Locale.getAvailableLocales(); 
  Arrays.sort(locales, newnewnewnew LocaleComparator()); 
   
  Date date = newnewnewnew Date(); 
  StringBuilder str = newnewnewnew StringBuilder(); 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < locales.length; i++) { 
   DateFormat format = 
    DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL,  

locales[i]); 
   str.append("<option value=\""); 
   str.append(format.format(date)); 
   str.append("\""); 
   ifififif (locales[i] == Locale.getDefault()) { 
    str.append(" selected"); 
   } 
   str.append(">"); 
   str.append(locales[i].getDisplayName()); 
   str.append("\n"); 
  } 
  returnreturnreturnreturn str.toString(); 
 } 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic classclassclassclass LocaleComparator implementsimplementsimplementsimplements Comparator<Locale> { 
   
  publicpublicpublicpublic intintintint compare(Locale a, Locale b) { 
   returnreturnreturnreturn a.getDisplayName().compareTo(b.getDisplayName()); 
  } 
 } 
} 

Το πάτηµα του πλήκτρου της ιστοσελίδας ενεργοποιεί το αντίστοιχο 

συµβάν και καλείται η µέθοδος ok() του αρχείου JavaScript index.js: 

fufufufunctionnctionnctionnction ok() { 
 varvarvarvar items = document.getElementById("language"); 
 varvarvarvar result = items.options[items.selectedIndex].value; 
  
 document.getElementById("result").innerHTML = result; 
} 

η οποία µέθοδος εµφανίζει στην περιοχή µε αναγνωστιστικό “id” την 

επιλεγµένη τιµή της λίστας µε τις διαθέσιµες γλώσσες. 



92 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Μεταγλωττίζουµε το αρχείο Util.java και µετακινούµε τα αρχεία της 

εφαρµογής στις ανάλογες σχετικές διαδροµές του καταλόγου 
C:\apache-tomcat-7.0.27\webapps\: 

x WebTest\index.jsp 

x WebTest\script\index.js 

x WebTest\WEB-INF\classes\example\Util.class 

x WebTest\WEB-INF\classes\example\Util$LocaleComparator.class 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 32323232 Φόρτωση της ιστοσελίδας στον τοπικό υπολογιστή (127.0.0.1)  

και πάτηµα του πλήκτρου “OK”. 

Ο πηγαίος κώδικας της ιστοσελίδας έχει την µορφή: 

<!-- ... --> 
<h1> Request from 127.0.0.1 </h1> 
<form id="main-form"> 
Language:  
<select id="language" style="width: 200px;"> 
 <!-- ... --> 
 <option value="Thursday, 10 May 2012">Αγγλικά (Αυστραλία) 
 <option value="Thursday, May 10, 2012">Αγγλικά (Ηνωµένες Πολιτείες) 
 <option value="Thursday, 10 May 2012">Αγγλικά (Ηνωµένο Βασίλειο) 
 <!-- ... --> 
 <option value="Πέµπτη, 10 Μάιος 2012" selected>Ελληνικά (Ελλάδα) 
 <!-- ... --> 
</select> 
<input type="button" value="OK" onclick="ok()"> 
</form> 
<hr> <div id="result"></div> 
<!-- ... --> 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 33333333 Επιλογή δύο άλλων γλωσσών. 
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7.7.7.7.     Επεξεργασία Επεξεργασία Επεξεργασία Επεξεργασία ΕΕΕΕικόναςικόναςικόναςικόνας    

Καθώς η εφαρµογή σχετίζεται µε εικόνες, κρίνεται σκόπιµη η 

αναφορά σε στοιχειώδεις λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας, όπως 

αυτές είναι εφικτές χρησιµοποιώντας τις κλάσεις των πακέτων 

java.awt, java.awt.image και javax.imageio. Θα περιγράψουµε 

βασικές µεθόδους για εικόνες, αναλύοντας σταδιακά το παρακάτω 

δοκιµαστικό πρόγραµµα. Βοηθητικές µέθοδοι παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

importimportimportimport java.awt.*; 
importimportimportimport java.awt.image.*; 
importimportimportimport java.io.*; 
importimportimportimport java.net.*; 
importimportimportimport java.util.Arrays; 
importimportimportimport javax.imageio.ImageIO; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ImageProcess { 
  
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  // compatible suffixes, like jpg, bmp, png and gif 
  System.out.println("Available image formats for reading: " +  
   Arrays.toString(ImageIO.getReaderFileSuffixes())); 
   
  System.out.println("Available image formats for writing: " + 
   Arrays.toString(ImageIO.getWriterFileSuffixes())); 
   
  // load a local image 
  BufferedImage image1 = load("image.png"); 
  info(image1); 
   
  // load a remote image 
  String address = "http://www.google.gr/images/google_sm.gif"; 
  BufferedImage image2 = loadURL(address); 
  info(image2); 
   
  // load an image, its bytes given 
  bytebytebytebyte[] bytes = { // 1x1 image, one white pixel 
   66, 77, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0,  0, 0, 40, 0, 
   0, 0,  1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,  1, 0, 24, 0,  0, 0, 
   0, 0, 4, 0, 0, 0, -60, 14, 0, 0, -60, 14, 0, 0, 0, 0, 
   0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0 
  }; 
  BufferedImage image3 = load(bytes); 
  info(image3); 
   
  ifififif (image1 != nullnullnullnull) { 
   // modify an image 
   BufferedImage image = modify(image1); 
    
   // store an image 
   store(image); 
  } 
 } 
 // ... 
} 
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Το πρόγραµµα τυπώνει τους αναγνωρίσιµους τύπους εικόνας οι 

οποίοι µπορούν να φορτωθούν ή να αποθηκευτούν, εµφανίζει 

πληροφορίες για κάποιες εικόνες, τροποποιεί ενδεικτικά µία από 

αυτές και την αποθηκεύει: 

Available image formats for reading: [jpg, bmp, jpeg,  
wbmp, png, gif] 

Available image formats for writing: [jpg, bmp, jpeg,  
wbmp, png, gif] 

 
Image dimension: width = 175, height = 187 
Total pixels: 32725 
Color components number: 3 
Bits per pixel: 32 
Transparency: translucent 
First 10 pixels of first row: 
-65536 (255, 0, 0, a=255),  -65536 (255, 0, 0, a=255),   
-58880 (255, 26, 0, a=255),  -58880 (255, 26, 0, a=255),   
-58880 (255, 26, 0, a=255),  -52480 (255, 51, 0, a=255),   
-52480 (255, 51, 0, a=255),  -52480 (255, 51, 0, a=255),   
-45824 (255, 77, 0, a=255),  -45824 (255, 77, 0, a=255) 
 
 
Image dimension: width = 143, height = 59 
Total pixels: 8437 
Color components number: 3 
Bits per pixel: 8 
Transparency: opaque 
First 10 pixels of first row: 
-1 (255, 255, 255, a=255),  -1 (255, 255, 255, a=255),   
-1 (255, 255, 255, a=255),  -1 (255, 255, 255, a=255),   
-1 (255, 255, 255, a=255),  -1 (255, 255, 255, a=255),   
-1 (255, 255, 255, a=255),  -1 (255, 255, 255, a=255),   
-1 (255, 255, 255, a=255),  -1 (255, 255, 255, a=255) 
 
 
Image dimension: width = 1, height = 1 
Total pixels: 1 
Color components number: 3 
Bits per pixel: 24 
Transparency: opaque 
First 10 pixels of first row: 
-1 (255, 255, 255, a=255) 

7.1.7.1.7.1.7.1. ΦόρτωσηΦόρτωσηΦόρτωσηΦόρτωση    εικόναςεικόναςεικόναςεικόνας    

Όπως φαίνεται στον κώδικα, µια εικόνα µπορεί να φορτωθεί ως ένα 

στιγµιότυπο της κλάσης java.awt.image.BufferedImage: 

x από ένα τοπικό αρχείο: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage load(String fileName) { 
 File file = newnewnewnew File(fileName); 
 trytrytrytry { 
  BufferedImage image = ImageIO.read(file); 
  returnreturnreturnreturn image; 
 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
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  System.err.println(e); 
 } 
 retureturetureturnrnrnrn nullnullnullnull; 
} 

x από µια διεύθυνση URL: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage loadURL(String urlString) { 
 trytrytrytry { 
  URL url = newnewnewnew URL(urlString); 
  BufferedImage image = ImageIO.read(url); 
  returnreturnreturnreturn image; 
 } catchcatchcatchcatch (MalformedURLException e) { 
  System.err.println(e); 
 } catcatcatcatchchchch (IOException e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
 returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
} 

x ή ακόµα και από τα bytes από τα οποία αποτελείται: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage load(bytebytebytebyte[] bytes) { 
 InputStream stream = newnewnewnew 
ByteArrayInputStream(bytes); 
 trytrytrytry { 
  BufferedImage image = ImageIO.read(stream); 
  returnreturnreturnreturn image; 
 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
 returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
} 

Ουσιαστικά, καλούµε τις στατικές µεθόδους φόρτωσης εικόνας της 

κλάσης javax.imageio.ImageIO. Οι διαθέσιµες µέθοδοι είναι: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage read(File input); 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage read(URL input); 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage read(InputStream input);    

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic BufferedImage read(ImageInputStream stream); 

7.2.7.2.7.2.7.2. Ανάκτηση πληροφοριών εικόναςΑνάκτηση πληροφοριών εικόναςΑνάκτηση πληροφοριών εικόναςΑνάκτηση πληροφοριών εικόνας    

Έχοντας ένα αντικείµενο εικόνας στη µνήµη, έστω image, µπορούµε 

να πάρουµε πληροφορίες, όπως οι διαστάσεις (πλάτος 

image.getWidth() και ύψος image.getHeight()) και η τιµή του 

εικονοστοιχείου στη θέση (x, y), δηλαδή x εικονοστοιχεία από 

αριστερά και y από την κορυφή της εικόνας (image.getRGB(x, y)). 
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privateprivateprivateprivate sssstatictatictatictatic finalfinalfinalfinal String[] TRANSPARENCIES = { 
 "unknown", "opaque", "bit mask", "translucent" 
}; 
 
privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid info(BufferedImage image) { 
 System.out.println(); 
 ifififif (image == nullnullnullnull) { 
  System.out.println("Empty file. \n"); 
  returnreturnreturnreturn; 
 } 
 intintintint width = image.getWidth(), height = image.getHeight(); 
  
 // rows == height, columns = width 
 intintintint[][] pixels = newnewnewnew intintintint[height][width]; 
  
 // row (i)    == distance from top (y) 
 // column (j) == distance from left (x) 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < height; i++) { 
  forforforfor (intintintint j = 0; j < width; j++) { 
   pixels[i][j] = image.getRGB(j, i);   // getRGB(x, y) 
  } 
 } 
  
 ColorModel colorModel = image.getColorModel(); 
 intintintint transparency = colorModel.getTransparency(); 
  
 System.out.println("Image dimension: width = " + width +  

  ", height = " + height); 
 System.out.println("Total pixels: " + (width * height)); 
 System.out.println("Color components number: " + 

  colorModel.getNumColorComponents()); 
 System.out.println("Bits per pixel: " + 

  colorModel.getPixelSize()); 
 System.out.println("Transparency: " +  

  TRANSPARENCIES[transparency]); 
  
 System.out.println("First 10 pixels of first row:"); 
 forforforfor (intintintint j = 0; j < Math.min(10, height); j++) { 
  intintintint pixel = pixels[0][j]; 
  Color color = newnewnewnew Color(pixel); 
  ifififif (j > 0) System.out.print(",  "); 
  System.out.print(pixel + " (" + color.getRed() + ", " +  
   color.getGreen() + ", " + color.getBlue() +  
   ", a=" + color.getAlpha() + ")"); 
 } 
 System.out.println("\n"); 
} 

Πρόσθετες πληροφορίες µας δίνει το αντικείµενο χρωµατικού 

µοντέλου της αφηρηµένης κλάσης java.awt.image.ColorModel το 

οποίο συνδέεται µε την εικόνα: 

ColorModel colorModel = image.getColorModel(); 

όπως το πλήθος των χρωµατικών συνιστωσών 

(colorModel.getNumColorComponents()), ανάλογα µε τον 

χρωµατικό χώρο (όπως RGB), το βάθος της εικόνας σε bits ανά 

εικονοστοιχείο (colorModel.getPixelSize()) και τον τύπο της 
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διαφάνειας (colorModel.getTransparency()). Η τελευταία µέθοδος 

επιστρέφει: 

x 1 (σταθερά OPAQUE της διασύνδεσης java.awt.Transparency) 

για εικόνες που είναι εντελώς αδιαφανείς, δηλαδή όλα τα 

εικονοστοιχεία της έχουν συντελεστή διαφάνειας (ή alpha) ίσο 

µε 255. 

x 2 (BITMASK) για εικόνες που είναι είτε εντελώς αδιαφανείς 

(alpha = 255) είτε εντελώς διαφανείς (alpha = 0). 

x 3 (TRANSLUCENT) για εικόνες µε εικονοστοιχεία τα οποία έχουν 

τυχαίες τιµές συντελεστή διαφάνειας από 0 µέχρι 255 το 

καθένα. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ανάγνωση τιµών 

εικονοστοιχείων όσον αφορά τη θέση τους: 

// row (i)    == distance from top (y) 
// column (j) == distance from left (x) 
forforforfor (intintintint i = 0; i < height; i++) { 
 forforforfor (intintintint j = 0; j < width; j++) { 
  pixels[i][j] = image.getRGB(j, i);  // (x, y)  
 } 
} 

όπου οι γραµµές αντιστοιχούν στο ύψος της εικόνας και οι στήλες 

στο πλάτος της. Έτσι, ο αριθµοδείκτης των γραµµών (i) 

χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της τεταγµένης y, ενώ ο 

δείκτης των στηλών (j) για τον προσδιορισµό της τετµηµένης x του 

εικονοστοιχείου. 

Όπως φαίνεται στην έξοδο του προγράµµατος, η τιµή ενός 

εικονοστοιχείου είναι ένας ακέραιος αριθµός. Η τιµή αυτή 

κωδικοποιεί διάφορες πληροφορίες οι οποίες µπορούν να 

ανακτηθούν µέσω της κλάσης java.awt.Color: 

Color color = newnewnewnew Color(pixel); 

Έτσι, οι χρωµατικές συνιστώσες του κόκκινου, του πράσινου, του 

µπλε και του συντελεστή διαφάνειας επιστρέφονται µε τις µεθόδους 

getRed(), getGreen(), getBlue() και getAlpha(), αντίστοιχα. 
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7.3.7.3.7.3.7.3. Τροποποίηση Τροποποίηση Τροποποίηση Τροποποίηση εικόναςεικόναςεικόναςεικόνας    

Ένα αντικείµενο εικόνας παρέχει τη δυνατότητα της αλλαγής των 

εικονοστοιχείων της µέσω της αφηρηµένης κλάσης 

java.awt.Graphics, στιγµιότυπο υποκλάσης της οποίας 

επιστρέφεται µε την µέθοδο image.getGraphics(). 

privateprivateprivateprivate statistatistatistaticccc BufferedImage modify(BufferedImage original) { 
 intintintint width = original.getWidth(); 
 intintintint height = original.getHeight(); 
  
 BufferedImage image = newnewnewnew BufferedImage(width, height,  
  BufferedImage.TYPE_INT_RGB); 
 Graphics g = image.getGraphics(); 
 g.drawImage(original, 0, 0, width, height, nullnullnullnull); 
  
 g.setColor(Color.BLUE); 
 // a central line 
 g.drawLine(0, height / 2, width, height / 2); 
 
 // a bottom-right square 
 g.drawRect(width - 10, height - 10, 10, 10); 
 
 // a top-left filled circle 
 g.fillOval(0, 0, 20, 20);       
  
 Font font = newnewnewnew Font(Font.SERIF, Font.BOLD + Font.ITALIC, 20); 
 g.setColor(Color.BLACK); 
 g.setFont(font); 
 g.drawString("Modified", 30, 30);  
 returnreturnreturnreturn image; 
} 

Με µια αναφορά Graphics, µεταξύ άλλων µπορούµε να 

ζωγραφίσουµε µια εικόνα: 
publicpublicpublicpublic abstractabstractabstractabstract booleanbooleanbooleanboolean drawImage(Image img, intintintint x, intintintint y, 
    intintintint width, intintintint height, ImageObserver observer); 

να σχεδιάσουµε γραµµές και γεµάτα σχήµατα (fill) ή 

περιγράµµατα (draw) σχηµάτων, όπως ορθογώνια και ελλείψεις: 
publicpublicpublicpublic abstractabstractabstractabstract voidvoidvoidvoid drawLine(intintintint x1, intintintint y1, intintintint x2, intintintint y2); 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid drawRect(intintintint x, intintintint y, intintintint width, intintintint height); 

publicpublicpublicpublic abstractabstractabstractabstract voidvoidvoidvoid fillRect(intintintint x, intintintint y,  
    intintintint width, intintintint height); 

publicpublicpublicpublic abstractabstractabstractabstract voidvoidvoidvoid drawOval(intintintint x, intintintint y,  
    intintintint width, intintintint height); 

publicpublicpublicpublic abstractabstractabstractabstract voidvoidvoidvoid fillOval(intintintint x, intintintint y,  
    intintintint width, intintintint height); 

ή να γράψουµε κείµενο: 
publicpublicpublicpublic abstractabstractabstractabstract voidvoidvoidvoid drawString(String str, intintintint x, intintintint y); 
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Η γραµµατοσειρά του κείµενου τίθεται µε τη µέθοδο setFont η 

οποία δέχεται ένα όρισµα της κλάσης java.awt.Font. Η 

συνηθισµένη κατασκευάστρια µέθοδος της κλάσης δέχεται το όνοµα, 

την µορφοποίηση (έντονη, πλάγια ή υπογραµµισµένη γραφή) και το 

µέγεθος της γραµµατοσειράς: 

publicpublicpublicpublic Font(String name, intintintint style, intintintint size); 

Οι οικογένειες γραµµατοσειρών περιλαµβάνουν τις ονοµασίες 

(παράµετρος name)  “Dialog”, “DialogInput”, “SansSerif”, “Serif” και 

“Monospaced”. Επίσης, το όνοµα µπορεί να είναι αναφέρεται σε 

οποιαδήποτε γραµµατοσειρά είναι εγκατεστηµένη στον τοπικό 

υπολογιστή. 

Η µορφοποίηση (παράµετρος style)  µιας γραµµατοσειράς µπορεί 

να είναι: 

x 0 απλή, σταθερά Font.PLAIN 

x 1 έντονη, Font.BOLD 

x 2 πλάγια, Font.ITALIC 

x 3 έντονη και πλάγια, άθροισµα σταθερών Font.BOLD + 

Font.ITALIC 

Το µέγεθος της γραµµατοσειράς (παράµετρος size) µετριέται σε 

στιγµές (points), όπου κάθε στιγµή ισούται µε το 1/14 της ίντσας 

(2,54 εκατοστά), δηλαδή περίπου 0,18 εκατοστά. 

7.4.7.4.7.4.7.4. Αποθήκευση εικόναςΑποθήκευση εικόναςΑποθήκευση εικόναςΑποθήκευση εικόνας    

Όπως η κλάση ImageIO επιτρέπει  την φόρτωση εικόνων, οµοίως 

περιέχει µεθόδους αποθήκευσης: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid store(BufferedImage image) { 
 String extension = "jpg"; 
 trytrytrytry { 
  FileOutputStream outStream =  
            newnewnewnew FileOutputStream("test." + extension); 
  BufferedOutputStream out =  
            newnewnewnew BufferedOutputStream(outStream); 
  ImageIO.write(image, extension, out); 
  out.close(); 
 } catchcatchcatchcatch (FileNotFoundException e) { 
  System.err.println(e); 
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 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
} 

Οι διαθέσιµες µέθοδοι εγγραφής εικόνων είναι: 
publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic booleanbooleanbooleanboolean write(RenderedImage im, String formatName, 
 File output) 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic booleanbooleanbooleanboolean write(RenderedImage im, String formatName, 
 OutputStream output) 

pupupupublicblicblicblic staticstaticstaticstatic booleanbooleanbooleanboolean write(RenderedImage im, String formatName, 
 ImageOutputStream output); 

Ένα αντικείµενο της κλάσης BufferedImage µπορεί να αποτελέσει 

το πρώτο όρισµα των µεθόδων αυτών, καθώς η κλάση υλοποιεί την 

διασύνδεση java.awt.image.WritableRenderedImage, η οποία µε 

τη σειρά της κληρονοµεί/επεκτείνει την διασύνδεση 

java.awt.image.RenderedImage. (Γενικά, είναι επιτρεπτό µια κλάση 
να κληρονοµεί µια άλλη κλάση και να υλοποιεί µια διασύνδεση. 
Όµως, είναι επίσης εφικτό µια διασύνδεση να κληρονοµεί µια άλλη 
διασύνδεση, λαµβάνοντας υπογραφές µεθόδων και σταθερές.) 

Ανάλογα µε την επιθυµητή επέκταση εικόνας, χρησιµοποιείται και ο 

αντίστοιχος κωδικοποιητής. Η κωδικοποίηση της εικόνας επηρεάζει 

την ποιότητά της, σύµφωνα µε τη συµπίεση που εκτελείται, και τα 

bytes που καταλαµβάνει στον δίσκο. 

Η δεύτερη µέθοδος εγγραφής υπαινίσσεται έναν τρόπο ανάκτησης 

των bytes µιας εικόνας, ο οποίος συνίσταται στην «αποθήκευση» της 

εικόνας σε ένα ρεύµα δεδοµένων µε εσωτερικό πίνακα τύπου byte: 

publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic bytebytebytebyte[] getBytes(BufferedImage image, String extension) { 
 trytrytrytry { 
  ByteArrayOutputStream out = newnewnewnew ByteArrayOutputStream(); 
  ImageIO.write(image, extension, out); 
  returnreturnreturnreturn out.toByteArray(); 
 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
 returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
} 

Η κλάση java.io.ByteArrayOutputStream κληρονοµεί από την 

αφηρηµένη κλάση java.io.OutputStream και µια πρόσθετη χρήση 

της είναι η ανάκτηση των bytes ενός σειριοποιήσιµου αντικειµένου 

(κλάσης που υλοποιεί την διασύνδεση java.io.Serializable). 



 

8.8.8.8. Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή ΕΕΕΕφαρµογήςφαρµογήςφαρµογήςφαρµογής    

Σε υψηλό επίπεδο, ο σκοπός ή λειτουργία της εφαρµογής είναι: 

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

Η αναδιάταξη των εικόνων γίνεται υπολογίζοντας το ποσοστό 

οµοιότητας κάθε εικόνας της συλλογής µε την εικόνα-ερώτηµα και 

ταξινοµώντας τις τιµές που προκύπτουν σε φθίνουσα διάταξη. 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, η εφαρµογή πέρασε από διάφορες 

φάσεις. Όσον αφορά τον υπολογισµό των ποσοστών οµοιότητας, 

κάποιες από τις επιλογές ήταν: 

x σειριακά, µε επεξεργασία των εικόνων µία προς µία, 

ή παράλληλα: 

x µε νήµατα Java, 

x µε νήµατα, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία JOMP, 

x µε διεργασίες, µε χρήση του MPJ Express, 

x µε συνδυασµό MPJ Express και JOMP. 

Όσον αφορά, τώρα, την διεπαφή χρήστη και την παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων, οι εναλλακτικές ήταν: 

x γραµµή εντολών στην κονσόλα, ως πρώτη έκδοση, 

x γραφική διεπαφή, µε εφαρµογή Java ή µικροεφαρµογή (applet), 

x ιστοσελίδες διακοµιστή Java (JSP). 

Η εκτέλεση του λογισµικού παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

γίνεται στον υπολογιστή του χρήστη, αλλά ο κύριος όγκος 

επεξεργασίας µπορεί να γίνεται 

x είτε τοπικά στον ίδιο υπολογιστή, 

x είτε αποµακρυσµένα, µέσω της τεχνολογίας RMI. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, οι διαφορετικοί συνδυασµοί ή συνθέσεις 

εφαρµογών που µπορούν να προκύψουν από τα παραπάνω είναι 

αρκετοί. Η τελική έκδοση περιγράφεται από τις τελευταίες των 

εναλλακτικών, δηλαδή πρόκειται για µια εφαρµογή που επικοινωνεί 

µε τον φυλλοµετρητή του χρήστη µέσω ιστοσελίδων JSP, συνδέεται 

µε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή µέσω RMI και οι απαιτούµενοι 

υπολογισµοί σε αυτόν γίνονται µε υβριδικές µεθόδους 

παραλληλισµού µε MPJ Express και JOMP. 

Η εφαρµογή µπορεί, σαφώς, να εκτελεστεί και σε έναν κοινό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ικανοποιητικό χρόνο ακόµη και µε 

πλήθος συλλογής µερικές χιλιάδες εικόνες. Ωστόσο, προκειµένου να 

επιτύχουµε απόδοση σε κλιµακούµενα συστήµατα µε δυναµικές και 

αυξανόµενες συλλογές εικόνων, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

συστοιχίες πολυπύρηνων µηχανηµάτων µε δυνατότητες 

πολυνηµατικής λειτουργίας. Εποµένως, αντί να εκτελείται το 

λογισµικό στον υπολογιστή του χρήστη, η κύρια επεξεργασία γίνεται 

σε ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα µε την απαιτούµενη ισχύ. Από  τη 

µεριά του χρήστη, απαιτείται απλώς ένα πρόγραµµα-πελάτη. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 34343434 Ενδιάµεση έκδοση του λογισµικού ως αυτόνοµη εφαρµογή Java. 

Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε την µετάβαση από την έκδοση της 

αυτόνοµης γραφικής εφαρµογής Java στην έκδοση των ιστοσελίδων 

JSP. Όταν ενσωµατώθηκε η αποµακρυσµένη λειτουργία RMI, έπρεπε 

να ληφθεί η απόφαση σχετικά µε τον υπολογιστή στον οποίο θα 

βρίσκεται η συλλογή των εικόνων. ∆εν θα ήταν λογικό η συλλογή να 

βρίσκεται στον υπολογιστή του κάθε χρήστη, καθώς σε µια 
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υποθετική διανοµή της εφαρµογής, ο χρήστης για να εκτελέσει ένα 

ερώτηµα θα έπρεπε να κατεβάσει µεγέθη αρχείων της τάξης των 

gigabytes και επιπλέον δεν θα ήταν εύκολη η ενηµέρωση της 

συλλογής µε προσθήκη ή τροποποίηση αρχείων. 

Συνεπώς, αποφασίστηκε τα αρχεία της συλλογής να βρίσκονται 

στον αποµακρυσµένο υπολογιστή. Για να εµφανίζονται, όµως, και 

στον χρήστη µετά από κάθε ερώτηµα, θα έπρεπε να αποστέλλονται 

και αυτά µαζί µε τα αποτελέσµατα. Κάτι τέτοιο οδηγεί εύλογα στην 

ανάγκη διαχείρισης κρυφής ή λανθάνουσας µνήµης (cache memory) 

στον δίσκο, προκειµένου να µην λαµβάνονται από τον χρήστη ξανά 

εικόνες οι οποίες έχουν ήδη µεταφορτωθεί. Και αυτή ακριβώς η 

λειτουργία είναι µεταξύ άλλων ενσωµατωµένη σε έναν τυπικό 

φυλλοµετρητή (browser), οπότε και η εφαρµογή αναβαθµίστηκε, 

ώστε να υποστηρίζει ιστοσελίδες στην παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων. 

Η συλλογή των 100.000 εικόνων της εφαρµογής προέρχεται από τη 

συλλογή εικόνων φυσικής ιστορίας CalPhotos του Πανεπιστηµίου της 

Καλιφόρνιας (Berkeley), η οποία περιλαµβάνει περισσότερες από 

300.000 ψηφιακές φωτογραφίες φυτών, ζώων, πετρωµάτων και 

τοπίων από όλο τον κόσµο [8]. 

8.1.8.1.8.1.8.1. Οπτική γωνία χρήστηΟπτική γωνία χρήστηΟπτική γωνία χρήστηΟπτική γωνία χρήστη    

Με την εν λόγω εφαρµογή, δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα 

αναζήτησης παρόµοιων εικόνων µε βάση µιας εικόνας-ερωτήµατος. 

Η εικόνα αυτή µπορεί να προέρχεται από: 

x έναν τοπικό πόρο, όπως ένα αρχείο του τοπικού υπολογιστή, 

x έναν διαδικτυακό πόρο (µια διεύθυνση URL) ή 

x την υπάρχουσα συλλογή της εφαρµογής. 

Ο χρήστης µπορεί, επίσης, να καθορίσει το ποσοστό ταύτισης µε την 

αρχική εικόνα (κατώφλι οµοιότητας) κάτω από το οποίο θα 

απορριφθούν οι εικόνες στα αποτελέσµατα. Στις επιλογές 
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συµπεριλαµβάνεται και η µέθοδος ή οι µέθοδοι αναζήτησης µε τους 

επιθυµητούς συντελεστές. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 35353535 Αρχική σελίδα εφαρµογής. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 36363636 Επιλογή τοπικού αρχείου. 

Μετά την υποβολή του ερωτήµατος, γίνεται σύγκριση µε όλες τις 

εικόνες της συλλογής και διάταξή τους σύµφωνα µε το ποσοστό 

οµοιότητάς τους µε την αρχική εικόνα. Έτσι, παρουσιάζονται οι 

εικόνες µε τον υψηλότερο βαθµό ταύτισης. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 37373737 Αποτελέσµατα αναζήτησης.    

Στη σελίδα των αποτελεσµάτων, ο χρήστης κάνοντας κλικ µπορεί να 

προβάλλει πρόσθετα στοιχεία για µια εικόνα της συλλογής ή να 

επαναλάβει την αναζήτηση µε βάση κάποια από τις εικόνες, 

πατώντας στο σύνδεσµο «Παρόµοιες». Στην περίπτωση αυτή, οι 

παράµετροι της αναζήτησης παραµένουν ίδιες µε την προηγούµενη 

αναζήτηση. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 38383838 Πρόσθετες πληροφορίες για εικόνα της συλλογής. 
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Η εφαρµογή διατηρεί ιστορικό αναζήτησης του χρήστη για την 

τρέχουσα συνεδρία του φυλλοµετρητή. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 39393939 Ιστορικό αναζήτησης. 

Για προγραµµατιστικούς λόγους, το ιστορικό διατηρείται στη µνήµη 

του υπολογιστή. Οπότε, προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα µε 

τις υπόλοιπες εφαρµογές του χρήστη, η σελίδα ιστορικού παρέχει τη 

δυνατότητα διαχείρισης των αποθηκευµένων αναζητήσεων, 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις µνήµης του τοπικού υπολογιστή. 

8.2.8.2.8.2.8.2. ∆ιαγραµµατική∆ιαγραµµατική∆ιαγραµµατική∆ιαγραµµατική    ανάλυσηανάλυσηανάλυσηανάλυση    

Σε ένα πρωταρχικό στάδιο, λαµβάνει χώρα η επεξεργασία των 

αρχείων εικόνας από την εφαρµογή προεπεξεργασίας. Από κάθε 

εικόνα προκύπτουν κάποιες βοηθητικές δοµές, οι οποίες επί του 

παρόντος, είναι δύο: το χρωµατικό ιστόγραµµα και το εκτεταµένο 

γράφηµα γειτνίασης περιοχών. Οι δοµές αυτές αποθηκεύονται σε 

ισάριθµα δυαδικά αρχεία. Επίσης, προκύπτει και ένα αρχείο 

κειµένου που περιέχει την λίστα µε τα ονόµατα των αρχείων. 
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ΕιΕιΕιΕικόνα κόνα κόνα κόνα 40404040 Λογική εφαρµογής προεπεξεργασίας. 

Η εφαρµογή προεπεξεργασίας είναι παραλληλοποιηµένη στο 

κεντρικό τµήµα της, δηλαδή το σύνολο των εικόνων µοιράζεται σε 

διεργασίες και νήµατα διεργασιών. Έτσι, το κάθε νήµα αναλαµβάνει 

ένα µικρό σχετικά κλάσµα αρχείων και, λόγω της ταυτόχρονης 

επεξεργασίας µε τα υπόλοιπα νήµατα, ο χρόνος εκτέλεσης 

µειώνεται σηµαντικά. 

Εφαρµογή Java 
(µε MPJ Express & JOMP) 

Συλλογή αρχείων εικόνων 

10110
001… 

(Αρχεία βοηθητικών δοµών δεδοµένων) 

Χρωµατικά ιστογράµµατα 

10110
001… 

Εκτεταµένα γραφήµατα  
γειτνίασης περιοχών 

abc… 

Ονόµατα αρχείων 

Εφαρµογή 
προεπεξεργασίας 

εικόνων 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 41414141 Κατανοµή 100.000 αρχείων σε διεργασίες (ενδεικτικά 4) 

και νήµατα ανά διεργασία (2). 

Η διεργασία 0 έχει τον ρόλο του συντονιστή, οπότε είναι αυτή που 

µοιράζει τα αρχεία και συλλέγει στη συνέχεια τις δοµές δεδοµένων, 

τις οποίες αποθηκεύει στον δίσκο. 

Μετά την προεπεξεργασία των εικόνων, το πλέον χρονοβόρο τµήµα 

της όλης διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζοντας την 

περιγραφή, η κύρια εφαρµογή ακολουθεί µια αρχιτεκτονική τριών 

επιπέδων: 

1. Χρησιµοποιώντας έναν φυλλοµετρητή, ο χρήστης φορτώνει 

την κεντρική ιστοσελίδα της εφαρµογής, µέσω της οποίας 

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 αρχεία 25.000 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 



Περιγραφή Εφαρµογής – 111 

καθορίζει τις παραµέτρους αναζήτησης και στην οποία 

επιστρέφονται τα αποτελέσµατα. 

2. Ο διακοµιστής ιστοσελίδων JSP δέχεται τα αιτήµατα 

αναζήτησης από τον φυλλοµετρητή και τα υποβάλλει στον 

διακοµιστή RMI, από τον οποίο και λαµβάνει τα αποτελέσµατα 

για να τα προωθήσει στον φυλλοµετρητή του χρήστη. 

3. Ο διακοµιστής RMI δέχεται το κάθε αίτηµα, δηµιουργεί ένα 

καινούριο νήµα χειρισµού, εκτελεί την αναζήτηση 

(διαµοιράζοντας την επεξεργασία σε διεργασίες και νήµατα 

σε κάθε διεργασία) και επιστρέφει τα αποτελέσµατα µέσω 

ενός νέου αποµακρυσµένου αντικειµένου. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 42424242 Αρχιτεκτονική κύριας εφαρµογής σε επίπεδα. 

Στην Εικόνα 42, εκτός του διακοµιστή ιστοσελίδων JSP, που είναι ο 

πελάτης που χρησιµοποιείται στην εφαρµογή της εργασίας, 

απεικονίζονται και άλλοι δύο πελάτες που είναι µια παραθυρική 

εφαρµογή και µια εφαρµογή κονσόλας. Οι πελάτες αυτοί 

αποτέλεσαν τον «δίαυλο επικοινωνίας» µε τον διακοµιστή RMI κατά 

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
… 101

100
01
… 

101
10
… 

2222    
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τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της εφαρµογής. Παρεµπιπτόντως, ο 

πελάτης κονσόλας αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για µέτρηση χρόνου 

σε πειραµατικές µελέτες, όπου εξετάζουµε τον διακοµιστή 

υποβολής αιτηµάτων αυτόν καθεαυτόν. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 43434343 Υπολογισµός της οµοιότητας µιας εικόνας-ερωτήµατος  

σε σχέση µε 100.000 αρχεία εικόνων, κατανέµοντας την επεξεργασία  

σε διεργασίες (ενδεικτικά 4) και νήµατα ανά διεργασία (2). 

Όσον αφορά την χρονική αλληλουχία των συµβάντων που 

απεικονίζονται, προφανώς θα πρέπει πρώτα να τεθεί σε λειτουργία 

ο διακοµιστής RMI. Από όλες τις διεργασίες που δηµιουργούνται, η 

υπηρεσία RMI ξεκινάει, και άρα είναι γνωστή, µόνο στην πρώτη 
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Υπολογισµός οµοιότητας µε… 
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διεργασία (µε αναγνωριστικό 0). Όπως κάθε διακοµιστής, έτσι και ο 

διακοµιστής αναζήτησης µπαίνει σε κατάσταση παθητικής 

αναµονής, χωρίς κατανάλωση επεξεργαστικού χρόνου. 

Έπειτα, ένας πελάτης, έστω ο διακοµιστής JSP, λαµβάνει το 

αποµακρυσµένο αντικείµενο της «βάσης εικόνων» µέσω RMI και 

υποβάλλει αιτήµατα αναζήτησης. Τα επιστρεφόµενα 

«αποτελέσµατα» της αναζήτησης είναι ουσιαστικά και πάλι ένα νέο 

αποµακρυσµένο αντικείµενο, καθώς απαιτείται ένα χρονικό 

διάστηµα της τάξης των milliseconds για να οριστικοποιηθούν. 

Ο διακοµιστής RMI (µε ένα νέα νήµα ανά αίτηµα) προωθεί το αίτηµα 

στο κύριο και παραλληλοποιηµένο τµήµα της εφαρµογής, όπου 

υπολογίζονται οι βοηθητικές δοµές δεδοµένων για την εικόνα-

ερώτηµα, µεταβιβάζονται σε όλες τις διεργασίες και από εκεί στα 

νήµατα των διεργασιών. Η λογική της αναζήτησης (Εικόνα 43) είναι 

παρόµοια µε αυτήν της προεπεξεργασίας. 

Η διεργασία 0 έχει προφανώς και πάλι τον ρόλο του συντονιστή, 

αφού, όπως είπαµε, διαχειρίζεται τα αποµακρυσµένα αντικείµενα 

RMI. Συγκεκριµένα, όταν τα νήµατα και οι διεργασίες ολοκληρώσουν 

τους υπολογισµούς, λαµβάνει τις λίστες των δυάδων {όνοµα αρχείου 

συλλογής, ποσοστό οµοιότητας µε την αρχείο-ερώτηµα} και τις 

συνενώνει στην τελική. Αυτήν την χρονική στιγµή, ενηµερώνεται το 

αποµακρυσµένο αντικείµενο των «αποτελεσµάτων», οπότε και ο 

πελάτης µπορεί να τα εµφανίσει στον χρήστη. 

Εννοείται ότι κατά την διεκπεραίωση ενός αιτήµατος, µπορούν να 

υποβληθούν και άλλα αιτήµατα, καθώς ο διακοµιστής είναι 

πολυνηµατικός. Γενικότερα, η εφαρµογή συνιστά ένα υπόδειγµα 
παραλληλοποιηµένου διακοµιστή διεκπεραίωσης αιτηµάτων µε τις 
τεχνολογίες διεργασιών MPJ Express και νηµάτων JOMP. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Αρχές Αρχές Αρχές Αρχές και πκαι πκαι πκαι πρότυπα ρότυπα ρότυπα ρότυπα ααααντικειµενοστρεφούς ντικειµενοστρεφούς ντικειµενοστρεφούς ντικειµενοστρεφούς σσσσχεδίασηςχεδίασηςχεδίασηςχεδίασης    

Κατά την ανάπτυξη της παρούσας εφαρµογής, εφαρµόσαµε 

διάφορες τεχνικές στον παραγόµενο κώδικα οι οποίες θεωρούνται 
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ως καλές πρακτικές σχεδίασης. Προφανώς, ένα λογισµικό µπορεί να 

οργανωθεί µε πολλούς τρόπους, ανάλογα µε τις επιθυµητές 

λειτουργίες διαθέσιµες κλάσεις, τις και τις συσχετίσεις τους. Η 

σωστή σχεδίαση, όµως, προσφέρει ουσιαστικά οφέλη που αφορούν 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής του λογισµικού. 

Γενικά, δεν είναι εύκολος ο ορισµός της «καλής» 

αντικειµενοστρεφούς σχεδίασης. Ευκολότερη είναι η διατύπωση των 

συµπτωµάτων µιας «κακής» ποιοτικά σχεδίασης, όπως 

x η δυσκαµψία, που είναι η µετάδοση των αλλαγών από µια 

κλάση σε πλήθος άλλων κλάσεων, 

x η ακινησία, που είναι η αδυναµία εξαγωγής 

επαναχρησιµοποιήσιµου κώδικα για παρόµοιες εφαρµογές, 

x η περιττή επανάληψη, δηλαδή η χρήση επαναλαµβανόµενων 

δοµών κώδικα, 

για να αναφέρουµε µερικά. Τέτοια συµπτώµατα καθιστούν 

χρονοβόρα και δύσκολη την προσθήκη ή τροποποίηση λειτουργιών 

και, σε πραγµατικές συνθήκες, επηρεάζουν δυσανάλογα το κόστος 

ανάπτυξης του λογισµικού και πολύ περισσότερο το κόστος 

συντήρησής του [3]. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι σηµαντικότερες πρακτικές που 

εφαρµόστηκαν και αντίστοιχα αποσπάσµατα κώδικα. 

Αρχή της ΑνοικτήςΑρχή της ΑνοικτήςΑρχή της ΑνοικτήςΑρχή της Ανοικτής----Κλειστής ΣχεδίασηςΚλειστής ΣχεδίασηςΚλειστής ΣχεδίασηςΚλειστής Σχεδίασης    

Οι οντότητες λογισµικού (όπως οι κλάσεις) θα πρέπει να είναι  
ανοικτές για επέκταση, αλλά κλειστές σε τροποποίηση. 

Σε ένα αντικειµενοστρεφές πρόγραµµα, οι κλάσεις που είναι 

πιθανόν να αλλάξουν θα πρέπει να είναι 

x ανοικτές για επέκταση, οπότε µπορούµε να προσθέσουµε 

καινούριες λειτουργίες και 
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x κλειστές για τροποποίηση, οπότε τα υπάρχοντα αρχεία 

πηγαίου κώδικα (στην πλειονότητά τους) παραµένουν 

αµετάβλητα, ενώ προστίθενται νέα αρχεία. 

Η τεχνική επιτυγχάνεται µε την έννοια της αφαίρεσης, όπως είναι 

µια αφηρηµένη κλάση ή µια διασύνδεση. Μια κλάση µπορεί να 

χειρίζεται µια αφαίρεση, εποµένως, η κλάση αυτή παραµένει 

κλειστή σε τροποποιήσεις του κώδικα. Ωστόσο, η συµπεριφορά της 

κλάσης µπορεί να επεκταθεί, δηµιουργώντας καινούριες παράγωγες 

κλάσεις της αφηρηµένης κλάσης ή κλάσεις που υλοποιούν την 

διασύνδεση [3]. 

Εν προκειµένω, οι εξαγόµενες πληροφορίες µιας εικόνας επιτρέπουν 

την σύγκριση µε κάποια άλλη εικόνα, σύµφωνα µε ένα ποσοστό 

οµοιότητας. Οι σχετικές κλάσεις περιέχονται στο πακέτο 

similarity.items και είναι η Histogram για το χρωµατικό 

ιστόγραµµα και η RegionGraph για το εκτεταµένο γράφηµα 

γειτνίασης περιοχών. Και οι δύο κλάσεις πρέπει να έχουν µια 

µέθοδο η οποία επιστρέφει ένα ποσοστό και δέχεται ως παράµετρο 

ένα αντικείµενο της ίδιας κλάσης: 

publicpublicpublicpublic floatfloatfloatfloat similarTo(Histogram item); Αρχική 

publicpublicpublicpublic floatfloatfloatfloat similarTo(RegionGraph item); Σχεδίαση 

αντίστοιχα. 

Με στόχο την επέκταση των εξαγόµενων πληροφοριών της εικόνας, 

ενδεχοµένως από κάποιον µελλοντικό προγραµµατιστή, 

τοποθετούµε την κοινή µέθοδο σε µια διασύνδεση µε όνοµα 

SimilarItem: 

packagepackagepackagepackage similarity.commons; 
 
publicpublicpublicpublic interfaceinterfaceinterfaceinterface SimilarItem extendsextendsextendsextends java.io.Serializable { 
 /** 
  * Returns the percent of similarity in [0.0, 1.0]. 
  */ 
 publicpublicpublicpublic floatfloatfloatfloat similarTo(SimilarItem item); 
} 

Επιπλέον, οι δυο κλάσεις υλοποιούν την κοινή διασύνδεση: 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Histogram implementsimplementsimplementsimplements SimilarItem 

publicpublicpublicpublic classclassclassclass RegionGraph implementsimplementsimplementsimplements SimilarItem 
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Το παρακάτω διάγραµµα UML απεικονίζει την συσχέτιση µεταξύ 

µερικών από τις κλάσεις της εφαρµογής. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 44444444 ∆ιάγραµµα UML παραδείγµατος συµµόρφωσης µε την αρχή  

Ανοικτής-Κλειστής Σχεδίασης  

(ακριβέστερα, η κλάση ImageServer δεν δηµιουργεί,  αλλά φορτώνει  

τα αντικείµενα από κάποιο αρχείο του δίσκου). 

Η κλάση ταξινόµησης των εικόνων SimilaritySorter χειρίζεται την 

διασύνδεση SimilarItem, δίνοντας την δυνατότητα µελλοντικής 

επέκτασης της ιεραρχίας µε πρόσθετες κλάσεις. Η αξία της αλλαγής 

αυτής γίνεται ακόµα µεγαλύτερη, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος 

των κλάσεων οι οποίες χρησιµοποιούν «παρόµοια αντικείµενα». 

Ενδεικτικά, παραθέτουµε µερικές υπογραφές: 

x SimilarItem[] similarity.items. ImageSimilarityFactory.loadItems 
(String inFileName); 

Η µέθοδος φορτώνει παρόµοια αντικείµενα από το 

καθοριζόµενο δυαδικό αρχείο. 

HistogramHistogramHistogramHistogram    

 

 
+ similarTo(SimilarItem item) 

RegionGraphRegionGraphRegionGraphRegionGraph    

 

 
+ similarTo(SimilarItem item) 

SimilarItemSimilarItemSimilarItemSimilarItem    
 
 
+ similarTo(SimilarItem item) 
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x boolean  
similarity.items.ImageSimilarityFactory.storeItems 
(String outFileName, String[] fileNames, SimilarItem[] items); 

Η µέθοδος αποθηκεύει παρόµοια αντικείµενα µε τα ονόµατα 

των αντίστοιχων εικόνων στο καθοριζόµενο δυαδικό αρχείο. 

x similarity.server.SimilaritySorter.SimilaritySorter 
(String[] totalFileNames, Map<String, SimilarItem[]> totalItems,  
int threads) 

Η κατασκευάστρια µέθοδος δέχεται έναν πίνακα αντιστοίχισης 

ονοµάτων εικόνων µε παρόµοια αντικείµενα για την 

δηµιουργία νηµάτων ταξινόµησης. 

x similarity.server.SorterThread.SorterThread 
(String[] totalFileNames, Map<String, SimilarItem[]> totalItems, 
Entry[] initEntries, int threads) 

Οµοίως, ένα νήµα ταξινόµησης κατατάσσει τις εικόνες βάσει 

της οµοιότητας µε µια εικόνα-ερώτηµα. 

x similarity.server.Entry.Entry 
(String fileName, Map<String, SimilarItem> items) 

Μια καταχώρηση αποτελέσµατος, εκτός του ποσοστού 

οµοιότητας, περιέχει το όνοµα της εικόνας της συλλογής στην 

οποία αναφέρεται και έναν πίνακα αντιστοίχισης ονοµάτων 

βοηθητικών δοµών (όπως histogram και graph) µε τα 

αντίστοιχα παρόµοια αντικείµενα. 

Μάλιστα, κατά την µεταγλώττιση της εφαρµογής, δεν είναι γνωστή 

η κλάση στην οποία αναφέρεται ένα αντικείµενο της διασύνδεσης 

SimilarItem. Η πραγµατική κλάση γίνεται γνωστή κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης (πολυµορφισµός). 

Αρχή τηςΑρχή τηςΑρχή τηςΑρχή της    ΕνσωµάτωσηςΕνσωµάτωσηςΕνσωµάτωσηςΕνσωµάτωσης    ή Ενθυλάκωσηςή Ενθυλάκωσηςή Ενθυλάκωσηςή Ενθυλάκωσης    

Η εσωτερική κατάσταση ενός αντικειµένου πρέπει να είναι  
τροποποιήσιµη µόνο µέσω της δηµόσιας διασύνδεσής του. 

Κάθε αντικείµενο / στιγµιότυπο µιας κλάσης περιλαµβάνει ιδιότητες 

(εσωτερική κατάσταση) και µεθόδους (συµπεριφορά). Οι ιδιότητες 

του αντικειµένου θα πρέπει να δηλώνονται ως ιδιωτικές, δηλαδή να 

προσπελάζονται αποκλειστικά καλώντας τις δηµόσιες µεθόδους 

του. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουµε ότι το αντικείµενο 
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παραµένει έγκυρο και συνεπές, αφού έχουµε καθορίσει τους κανόνες 

πρόσβασης στην εσωτερική του κατάσταση [3]. 

Όλα τα αρχεία της εφαρµογής συµµορφώνονται µε την αρχή της 

ενσωµάτωσης, οπότε παραθέτουµε ένα µόνο απόσπασµα: 

packagepackagepackagepackage similarity.server; 
 
importimportimportimport java.rmi.RemoteException; 
importimportimportimport java.rmi.server.UnicastRemoteObject; 
importimportimportimport similarity.commons.ResultSet; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass DefaultResultSet extendsextendsextendsextends UnicastRemoteObject implementsimplementsimplementsimplements ResultSet 
{ 
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal longlonglonglong serialVersionUID = 1; 
  
 privateprivateprivateprivate booleanbooleanbooleanboolean ready; 
 privateprivateprivateprivate Entry[] entries; 
 prprprprivateivateivateivate doubledoubledoubledouble elapsedTime; 
 privateprivateprivateprivate doubledoubledoubledouble computationTime; 
  
 publicpublicpublicpublic DefaultResultSet() throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
 } 
  
 // ...// ...// ...// ...    
  
 publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid setEntries(Entry[] entries) { 
  thisthisthisthis.entries = entries; 
 } 
 publicpublicpublicpublic intintintint size() throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  ifififif (ready) returnreturnreturnreturn entries.length; 
  returnreturnreturnreturn -1;  
 } 
 publicpublicpublicpublic String getFileName(intintintint index) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  Entry entry = getEntry(index); 
  ifififif (entry != nullnullnullnull) returnreturnreturnreturn entry.getFileName(); 
  returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
 } 
 publicpublicpublicpublic floatfloatfloatfloat getSimilarity(intintintint index) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  Entry entry = getEntry(index); 
  ifififif (entry != nullnullnullnull) returnreturnreturnreturn entry.getSimilarity(); 
  returnreturnreturnreturn -1; 
 } 
 privateprivateprivateprivate Entry getEntry(intintintint index) { 
  ifififif (ready && index >= 0 && index < entries.length) { 
   returnreturnreturnreturn entries[index]; 
  } 
  returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
 } 
} 

ΑρΑρΑρΑρχή της χή της χή της χή της ΑντιστροφήΑντιστροφήΑντιστροφήΑντιστροφήςςςς    των Εξαρτήσεωντων Εξαρτήσεωντων Εξαρτήσεωντων Εξαρτήσεων    

Οι µονάδες (όπως οι κλάσεις) υψηλού επιπέδου δεν θα πρέπει  
να εξαρτώνται από µονάδες χαµηλού επιπέδου. 

Οι αφαιρέσεις δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από λεπτοµέρειες,  
αλλά οι λεπτοµέρειες από αφαιρέσεις. 

Σύµφωνα µε τον διαδικαστικό προγραµµατισµό, οι σύνθετες µονάδες 

λογισµικού αποσυντίθεται σε απλούστερες και πιο κατανοητές, 
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ακολουθώντας την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Η 

συνάρτηση Α, για παράδειγµα, καλεί την συνάρτηση Β. Μια 

ενδεχόµενη αλλαγή, όµως, στο όνοµα, τον επιστρεφόµενο τύπο ή 

στις παραµέτρους της συνάρτησης Β επιφέρει αναπόφευκτες 

αλλαγές και στον κώδικα της Α. 

Σύµφωνα µε την αρχή της αντιστροφής των εξαρτήσεων, η δοµή του 

λογισµικού αντιστρέφεται πλήρως, µε τις οντότητες υψηλού 

επιπέδου να καθορίζουν τους κανόνες για τις οντότητες χαµηλού 

επιπέδου. Αυτή η «ανεστραµµένη» δοµή µπορεί να αξιοποιηθεί στην 

αντικειµενοστρεφή ανάπτυξη κώδικα και αποτελεί µια σηµαντική 

διαφοροποίηση σε σχέση µε τον διαδικαστικό προγραµµατισµό [3]. 

Ένα παράδειγµα στην εφαρµογή είναι το αντικείµενο της «βάσης 

εικόνων» το οποίο διαχειρίζεται τα αιτήµατα αναζήτησης για 

παρόµοιες εικόνες. Καθώς η αναζήτηση είναι γνωστή έννοια από τις 

διαδικτυακές µηχανές αναζήτησης και µπορεί να περιλαµβάνει 

κείµενο, εικόνες και βίντεο, κρίνεται σκόπιµος ο διαχωρισµός σε 

«βάση δεδοµένων / αρχείων» και «βάση εικόνων». 

packagepackagepackagepackage similarity.commons; 
 
importimportimportimport java.rmi.*; 
 
publicpublicpublicpublic interfaceinterfaceinterfaceinterface Base extendsextendsextendsextends Remote { 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] bytes) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException; 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] bytes, floatfloatfloatfloat threshold, String... types)  

throwsthrowsthrowsthrows RemoteException; 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(String remoteFileName) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException; 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(String remoteFileName, floatfloatfloatfloat threshold,  

String... types) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException; 
 // ...// ...// ...// ...    
} 

Μια «βάση αρχείων» δέχεται τα bytes ενός αρχείου ή το όνοµα ενός 

υπάρχοντος αρχείου της συλλογής και επιστρέφει µια λίστα µε τα 

αρχεία της συλλογής ταξινοµηµένα ως προς την οµοιότητα σε 

φθίνουσα σειρά. Μια «βάση εικόνων» διαχειρίζεται αρχεία εικόνων, 

προωθώντας τα αιτήµατα στον διακοµιστή, όπως φαίνεται στον 

κώδικα: 

packagepackagepackagepackage similarity.server; 
 
importimportimportimport java.rmi.RemoteException; 
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importimportimportimport java.rmi.server.UnicastRemoteObject; 
importimportimportimport similarity.commons.*; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ImageBase extendsextendsextendsextends UnicastRemoteObject implementsimplementsimplementsimplements Base { 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal longlonglonglong serialVersionUID = 1; 
  
 privateprivateprivateprivate ImageServer server; 
  
 publicpublicpublicpublic ImageBase(ImageServer imageServer) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  server = imageServer; 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] bytes) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  returnreturnreturnreturn query(bytes, 0.50f, "histogram"); // 50% 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] bytes, floatfloatfloatfloat threshold, String... types)  

throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  returnreturnreturnreturn query(bytes, threshold, 0, types); 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] bytes, floatfloatfloatfloat threshold, intintintint countLimit,  

String... types) throwsthrowsthrowsthrows RemoteException { 
  System.out.println("ImageBase.query, " + bytes); 
   
  trytrytrytry { 
   returnreturnreturnreturn server.query(bytes, threshold, countLimit, types); 
  } catchcatchcatchcatch (RemoteException e) { 
   System.err.println(e); 
  } 
  returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
 } 
  
 // ...// ...// ...// ...    
} 

Πρότυπο «Πρότυπο «Πρότυπο «Πρότυπο «Αφηρηµένο ΕργοστάσιοΑφηρηµένο ΕργοστάσιοΑφηρηµένο ΕργοστάσιοΑφηρηµένο Εργοστάσιο»»»»    

Μια διασύνδεση επιτρέπει την δηµιουργία σχετιζόµενων αντικειµένων  
χωρίς τον ρητό προσδιορισµό της κλάσης τους. 

Όπως γνωρίζουµε, η δηµιουργία αντικειµένων στην Java γίνεται µε 

τον τελεστή new, ακολουθούµενο από το όνοµα της κλάσης. Η χρήση, 

όµως, συγκεκριµένης κλάσης στον κώδικα παραβιάζει την αρχή της 

αντιστροφής των εξαρτήσεων, καθώς, σε ενδεχόµενη προσθήκη 

νέων συσχετιζόµενων κλάσεων, θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο 

κώδικας. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο, οι κλάσεις που πρόκειται να 

δηµιουργούνται µέσω κάποιας βοηθητικής κλάσης («εργοστάσιο») 

υλοποιούν µια κοινή διασύνδεση. Προκειµένου και το ίδιο 

εργοστάσιο να απεξαρτητοποιηθεί από την κλάση που το 

χρησιµοποιεί, το (συγκεκριµένο) εργοστάσιο υλοποιεί επίσης µια 

διασύνδεση µε τις απαιτούµενες µεθόδους δηµιουργίας 

αντικειµένων [21]. 



Περιγραφή Εφαρµογής – 121 

Οι κλάσεις των «παρόµοιων αντικείµενων» της εφαρµογής 

(Histogram και RegionGraph) υλοποιούν την διασύνδεση 

SimilarItem. Για να αποφύγουµε την εξάρτηση από τις κλάσεις 

αυτές, ορίζουµε µια διασύνδεση για το εργοστάσιο δηµιουργίας 

τέτοιων αντικειµένων, καθορίζοντας τα συµφωνηµένα ονόµατά τους 

(“histogram” και “graph”, αντίστοιχα) ως τελευταίο όρισµα: 

packagepackagepackagepackage similarity.commons; 
 
importimportimportimport java.io.*; 
importimportimportimport similarity.util.UniformedImage; 
 
publicpublicpublicpublic interfaceinterfaceinterfaceinterface SimilarityFactory { 
  
 publicpublicpublicpublic intintintint getCount(); 
  
 publicpublicpublicpublic String[] getTypes(); 
 
    publicpublicpublicpublic SimilarItem create(String fileName, String type) throwsthrowsthrowsthrows  

IOException; 
 
 publicpublicpublicpublic SimilarItem create(bytebytebytebyte[] bytes, String type) throwsthrowsthrowsthrows  

IOException; 
 
 publicpublicpublicpublic SimilarItem create(UniformedImage image, String type); 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] create(String fileName, String... types)  

throwsthrowsthrowsthrows IOException; 
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] create(bytebytebytebyte[] bytes, String... types)  

throwsthrowsthrowsthrows IOException; 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] create(UniformedImage image,  

String... types); 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] loadItems(String inFileName); 
  
 publicpublicpublicpublic booleanbooleanbooleanboolean storeItems(String outFileName,  

String[] fileNames, SimilarItem[] items); 
} 

Ένα εργοστάσιο τέτοιου τύπου είναι και το παρακάτω 

(ImageSimilarityFactory): 

packagepackagepackagepackage similarity.items; 
 
importimportimportimport java.io.*; 
importimportimportimport java.util.*; 
importimportimportimport java.util.zip.*; 
importimportimportimport similarity.commons.*; 
importimportimportimport similarity.util.UniformedImage; 
 
publicpublicpublicpublic finalfinalfinalfinal classclassclassclass ImageSimilarityFactory impleimpleimpleimplementsmentsmentsments SimilarityFactory { 
  
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic finalfinalfinalfinal String[] TYPES = sort( 
  "graph", "histogram" 
 ); 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic ImageSimilarityFactory factory; 
  
 privateprivateprivateprivate ImageSimilarityFactory() { 
 } 
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 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic ImageSimilarityFactory getInstance() { 
  ifififif (factory == nullnullnullnull) factory = newnewnewnew ImageSimilarityFactory(); 
  returnreturnreturnreturn factory; 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic intintintint getCount() { 
  returnreturnreturnreturn TYPES.length; 
 } 
 
 publicpublicpublicpublic String[] getTypes() { 
  returnreturnreturnreturn TYPES; 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] create(String fileName, String... types) throwsthrowsthrowsthrows  

IOException { 
  returnreturnreturnreturn create(newnewnewnew UniformedImage(fileName), types); 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] create(bytebytebytebyte[] bytes, String... types) throwsthrowsthrowsthrows  

IOException { 
  returnreturnreturnreturn create(newnewnewnew UniformedImage(bytes), types); 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] create(UniformedImage image, String... types) { 
  intintintint count = types.length; 
  SimilarItem[] items = newnewnewnew SimilarItem[count]; 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < count; i++) { 
   items[i] = create(image, types[i]); 
  } 
  returnreturnreturnreturn items; 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem create(String fileName, String type) throthrothrothrowswswsws  

IOException { 
  returnreturnreturnreturn create(fileName, newnewnewnew String[] {type})[0]; 
 } 
 publicpublicpublicpublic SimilarItem create(bytebytebytebyte[] bytes, String type) throwsthrowsthrowsthrows IOException { 
  returnreturnreturnreturn create(bytes, newnewnewnew String[] {type})[0]; 
 } 
 
 publicpublicpublicpublic SimilarItem create(UniformedImage image, String type) { 
  ifififif (type.equalsIgnoreCase("graph")) { 
   returnreturnreturnreturn newnewnewnew RegionGraph(image); 
  } elseelseelseelse ifififif (type.equalsIgnoreCase("histogram")) { 
   returnreturnreturnreturn newnewnewnew Histogram(image); 
  } 
  returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic SimilarItem[] loadItems(String inFileName) { 
  // it's a TreeMap to preserve ascending order of image file names 
  Map<String, SimilarItem> map = loadItemsMap(inFileName); 
  ifififif (map == nullnullnullnull) returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
   
  intintintint i = 0; 
  SimilarItem[] items = newnewnewnew SimilarItem[map.size()]; 
  // The collection's iterator returns the values 
  // in ascending order of the corresponding keys 
  forforforfor (SimilarItem item : map.values()) { 
   items[i] = item; 
  } 
  returnreturnreturnreturn items; 
 } 
  
 @SuppressWarnings("unchecked") // in.readObject() 
 publicpublicpublicpublic Map<String, SimilarItem> loadItemsMap(String inFileName) { 
  trytrytrytry { 
   FileInputStream fileStream =  
    newnewnewnew FileInputStream(inFileName); 
   BufferedInputStream bufferedStream =   
    newnewnewnew BufferedInputStream(fileStream); 
   GZIPInputStream compressedStream =   
    newnewnewnew GZIPInputStream(bufferedStream); 
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   ObjectInputStream in =     
    newnewnewnew ObjectInputStream(compressedStream); 
    
   Map<String, SimilarItem> map =  
     (Map<String, SimilarItem>)in.readObject(); 
   in.close(); 
   returnreturnreturnreturn map; 
  } catchcatchcatchcatch (ClassNotFoundException e) { 
   System.err.println("loadItemsMap: " + e); 
  } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
   System.err.println("loadItemsMap: " + e); 
  } 
  returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic booleanbooleanbooleanboolean storeItems(String outFileName, String[] fileNames, 
   SimilarItem[] items) { 
  Map<String, SimilarItem> map = newnewnewnew TreeMap<String, SimilarItem>(); 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < items.length; i++) { 
   map.put(fileNames[i], items[i]); 
  } 
  returnreturnreturnreturn storeItemsMap(outFileName, map); 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic booleanbooleanbooleanboolean storeItemsMap(String outFileName, Map<String, SimilarItem>  

map) { 
  trytrytrytry {  
   FileOutputStream fileStream =  
                newnewnewnew FileOutputStream(outFileName); 
   BufferedOutputStream bufferedStream =  
                newnewnewnew BufferedOutputStream(fileStream); 
   GZIPOutputStream compressedStream =  
                newnewnewnew GZIPOutputStream(bufferedStream); 
   ObjectOutputStream out =  
                newnewnewnew ObjectOutputStream(compressedStream); 
    
   out.writeObject(map); 
   out.close(); 
  } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
   System.err.println("storeItemsMap: " + e); 
   returnreturnreturnreturn falsefalsefalsefalse; 
  } 
  returnreturnreturnreturn truetruetruetrue; 
 } 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic String[] sort(String... elements) { 
  Arrays.sort(elements); 
  returnreturnreturnreturn elements; 
 } 
} 

Έτσι, για τη δηµιουργία ενός ιστογράµµατος, αντί του συνηθισµένου 
Histogram histogram = newnewnewnew Histogram("image.jpg"); 

ή του 
SimilarItem histogram = newnewnewnew Histogram("image.jpg"); 

τώρα χρησιµοποιούµε την σύνταξη  

SimilarityFactory factory = ImageSimilarityFactory.getInstance(); 
SimilarItem histogram = factory.create("image.jpg", "histogram"); 

Ο διαχωρισµός, µάλιστα, της δηµιουργίας του συγκεκριµένου 

εργοστασίου (ImageSimilarityFactory.getInstance()) και της 
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πρώτης κλήσης µεθόδων του ολοκληρώνει την απεξάρτηση των 

κλάσεων και κλείνει αυτόν τον άξονα αλλαγών. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 45454545 ∆ιάγραµµα UML εφαρµογής του προτύπου «Αφηρηµένο Εργοστάσιο». 

Με άλλα λόγια, µας επιτρέπει να προσθέσουµε καινούριες κλάσεις 

«παρόµοιων αντικειµένων» χωρίς να τροποποιήσουµε τον κώδικα 

που χρησιµοποιεί το εργοστάσιο. Αυτός είναι και ο λόγος που 

επιλέξαµε την γενική µέθοδο 

publicpublicpublicpublic SimilarItem create(String fileName, String type) 

σε σύγκριση µε την επίσης προτεινόµενη από το πρότυπο µέθοδο 

publicpublicpublicpublic SimilarItem createHistogram(String fileName) 

όπου µια τροποποίηση επιφέρει µια σειρά αλλαγών. (Το 

πλεονέκτηµα, βέβαια, των µεθόδων µε το όνοµα της κλάσης είναι ο 

HistogramHistogramHistogramHistogram    

 

 
+ similarTo(SimilarItem item) 

RegionGraphRegionGraphRegionGraphRegionGraph    

 

 
+ similarTo(SimilarItem item) 

SimilarItemSimilarItemSimilarItemSimilarItem    
 
 
+ similarTo(SimilarItem item) 

ImageSimilarityFactoryImageSimilarityFactoryImageSimilarityFactoryImageSimilarityFactory 

 

 
+ create(String fileName, String type) 

ImagesInfoImagesInfoImagesInfoImagesInfo 

 
+  main(String[] args,  
 SimilarityFactory factory) 

SimilarityFactorySimilarityFactorySimilarityFactorySimilarityFactory 
 
 

+ create(String fileName, String type) 
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έλεγχος λαθών κατά την µεταγλώττιση και όχι κατά την εκτέλεση, 

όπως συµβαίνει µε το αλφαριθµητικό όρισµα type.) 

Επιπλέον, µας δίνεται η δυνατότητα της µελλοντικής χρήσης άλλων 

εργοστασίων που υλοποιούν την διασύνδεση SimilarityFactory, µε 

αλλαγή µόνο του σηµείου εκκίνησης της εφαρµογής (εδώ πρόκειται 

για την προεπεξεργασία των εικόνων): 

packagepackagepackagepackage similarity.preprocess; 
 
importimportimportimport similarity.commons.SimilarityFactory; 
importimportimportimport similarity.items.ImageSimilarityFactory; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass ImagesInfoStartup { 
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic voidvoidvoidvoid main(String[] args) { 
  SimilarityFactory factory =  
   ImageSimilarityFactory.getInstance(); 
  newnewnewnew MultiImagesInfo(args, factory); 
 } 
} 

Πρότυπο «Μοναδιαίο»Πρότυπο «Μοναδιαίο»Πρότυπο «Μοναδιαίο»Πρότυπο «Μοναδιαίο»    

Μια κλάση έχει ένα και µόνο στιγµιότυπο και παρέχει  
ένα καθολικό σηµείο πρόσβασης σε αυτό. 

Σε κάποιες εφαρµογές, απαιτείται η δηµιουργία ενός και µόνο 

αντικειµένου από κάποια κλάση. Τέτοιες κλάσεις µπορεί να 

αναλαµβάνουν τον ρόλο του διαχειριστή ή του ελεγκτή στην 

εφαρµογή, οπότε αποτελεί λογικό σφάλµα να δηµιουργηθούν 

περισσότερα του ενός στιγµιότυπα. 

Ένα κατανοητό παράδειγµα στην Java είναι η κλάση που 

αναπαριστά το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης (java.lang.Runtime). 

Ο κώδικας της κλάσης περιέχει τις γραµµές: 

// ...// ...// ...// ...    
publicpublicpublicpublic classclassclassclass Runtime { 
    privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic Runtime currentRuntime = newnewnewnew Runtime(); 
 
    /** 
     * Returns the runtime object associated with the current Java application. 
     * Most of the methods of class <code>Runtime</code> are instance 
     * methods and must be invoked with respect to the current runtime object. 
     * 
     * @return@return@return@return  the <code>Runtime</code> object associated with the current 
     *          Java application. 
     */ 
    publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic Runtime getRuntime() { 
        returnreturnreturnreturn currentRuntime; 
    } 
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    /** Don't let anyone else instantiate this class */ 
    privateprivateprivateprivate Runtime() {} 

    // ...// ...// ...// ...    
}    

που υποδηλώνει ότι, καθώς η κατασκευάστρια µέθοδος είναι 

ιδιωτική, το µοναδικό στιγµιότυπο της κλάσης λαµβάνεται µε την 

στατική µέθοδο getRuntime(): 

Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 
intintintint processors = runtime.availableProcessors(); 
longlonglonglong memory = runtime.totalMemory(); 
runtime.exec("calc"); 

Στην εφαρµογή, θεωρήθηκε αναγκαία η εφαρµογή του προτύπου στο 

εργοστάσιο παρόµοιων αντικειµένων: 

packagepackagepackagepackage similarity.items; 
 
importimportimportimport java.io.*; 
importimportimportimport java.util.*; 
importimportimportimport java.util.zip.*; 
importimportimportimport similarity.commons.*; 
importimportimportimport similarity.util.UniformedImage; 
    
publicpublicpublicpublic finalfinalfinalfinal classclassclassclass ImageSimilarityFactory extendsextendsextendsextends SimilarityFactory { 
  
 privateprivateprivateprivate staticstaticstaticstatic ImageSimilarityFactory factory; 
  
 privateprivateprivateprivate ImageSimilarityFactory() { 
 } 
  
 publicpublicpublicpublic staticstaticstaticstatic ImageSimilarityFactory getInstance() { 
  ifififif (factory == nullnullnullnull) factory = newnewnewnew ImageSimilarityFactory(); 
  returnreturnreturnreturn factory;  
 } 

// ...// ...// ...// ...    
} 

Παρατηρούµε την ιδιωτική κατασκευάστρια µέθοδο, την στατική 

δήλωση του µοναδικού στιγµιοτύπου, την στατική µέθοδο 

προσπέλασης σε αυτό, καθώς και τη δηµιουργία του κατά την 

πρώτη εκτέλεση της µεθόδου. Ένα µοναδιαίο αντικείµενο µπορεί να 

µην δηµιουργηθεί ποτέ, αν δεν κληθεί η αντίστοιχη µέθοδος. 

Όταν είναι πιθανή η προσπέλαση της κλάσης από νήµατα, η 

υπογραφή της µεθόδου περιλαµβάνει την λέξη synchronized: 

publicpublicpublicpublic synchronizedsynchronizedsynchronizedsynchronized staticstaticstaticstatic ImageSimilarityFactory getInstance() 
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Ακόµη, για να δοθεί η δυνατότητα κληρονοµικότητας στην κλάση, θα 

πρέπει να µην περιέχει την λέξη final και η κατασκευάστρια 

µέθοδος να δηλωθεί ως protected αντί private [13]. 

Πρότυπο «ΜοντέλουΠρότυπο «ΜοντέλουΠρότυπο «ΜοντέλουΠρότυπο «Μοντέλου----ΌψηςΌψηςΌψηςΌψης----Ελεγκτή»Ελεγκτή»Ελεγκτή»Ελεγκτή»    

Σε αλληλεπιδραστικές εφαρµογές µε αντικειµενοστρεφές µοντέλο,  
το µοντέλο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο της διασύνδεσης. 

Η διασύνδεση θα πρέπει να εξαρτάται από το µοντέλο. 

Μια γραφική εφαρµογή αποτελείται από 

x το λειτουργικό τµήµα ή µοντέλο, που αφορά την λογική του 

προγράµµατος και την εσωτερική του κατάσταση / δεδοµένα 

(συνηθισµένες κλάσεις Java), 

x την όψη, δηλαδή τον τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων στον 

χρήστη και τα γραφικά χειριστήρια, όπως πεδία κειµένου και 

πλήκτρα (κλάσεις των πακέτων java.awt και javax.swing), 

και 

x τον ελεγκτή, που διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση µε τον 

χρήστη µε συµβάντα, όπως πληκτρολόγηση και πάτηµα 

πλήκτρου µε το ποντίκι (κλάσεις-ακροατές που υλοποιούν την 

διασύνδεση java.util.EventListener). 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 46464646 Βασικές λειτουργίες στο πρότυπο Μοντέλου-Όψης-Ελεγκτή. 

Ελεγκτής 

Μοντέλο 

Όψη 

Χρήστης 

Έξοδος 

 
Είσοδος 

ενηµέρωση 
δεδοµένων 

ενηµέρωση 
γραφικού 

ενέργεια 
χρήστη 
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Το πλεονέκτηµα του προτύπου έγκειται στο γεγονός ότι η εµφάνιση 

των δεδοµένων στον χρήστη µπορεί να µεταβάλλεται (όπως γραµµή 

εντολών, ιστοσελίδα, κινητή συσκευή) χωρίς να επηρεάζεται η δοµή 

των δεδοµένων του προγράµµατος [19]. 

Στα πλαίσια της εφαρµογής, το µοντέλο είναι ο διακοµιστής 

υποβολής αιτηµάτων για παρόµοιες εικόνες, ο οποίος 

προσπελάζεται µε το αποµακρυσµένο αντικείµενο «βάσης εικόνων». 

Αξιοποιώντας την τεχνολογία RMI (base.query(...)), λοιπόν, ο 

πελάτης (όψη και ελεγκτής) του διακοµιστή είναι σαφώς 

διαχωρισµένος από το µοντέλο, καθώς µπορεί να είναι: 

x εφαρµογή γραµµής εντολών: 

// project ”I”I”I”ImageSimilaritymageSimilaritymageSimilaritymageSimilarity”””” 
// class similarity.console.Consolsimilarity.console.Consolsimilarity.console.Consolsimilarity.console.ConsoleClienteClienteClienteClient 
publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid go(String[] args) throwsthrowsthrowsthrows Exception { 
 ifififif (args.length < 3) { 
  System.err.println("Usage: ConsoleClient <host> <port> " + 

 "<image_path> [ <threshold> (<type>[*<weight>])* ]"); 
  System.err.println("example:  ConsoleClient localhost " + 

"1099 Images/image.jpg 0.50  histogram*40 graph*60"); 
  System.exit(1); 
 } 
 String hostName = args[0]; 
 intintintint port = Integer.parseInt(args[1]); 
 String path = args[2]; 
 floatfloatfloatfloat threshold = 0.50f; 
 String[] types = {"histogram"}; 
 ifififif (args.length > 3) { 
  threshold = Float.parseFloat(args[3]); 
  types = Arrays.copyOfRange(args, 4, args.length); 
 } 
  
 bytebytebytebyte[] bytes = FileUtil.load(path); 
 ifififif (bytes == nullnullnullnull) throwthrowthrowthrow newnewnewnew FileNotFoundException(path); 
  
 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(hostName, port); 
 Base base = (Base)registry.lookup(Base.NAME); 
  
 results = base.querybase.querybase.querybase.query(bytes, threshold, types); 
 // ...// ...// ...// ...    
} 

x γραφική εφαρµογή Java ή µικροεφαρµογή (applet): 

// project ““““ImageClientImageClientImageClientImageClient”””” 
// class gui.GUIgui.GUIgui.GUIgui.GUI    
privateprivateprivateprivate voidvoidvoidvoid search() { 
 String path = browser.getFilePath(); 
 bytebytebytebyte[] bytes = nullnullnullnull; 
 ifififif (path != nullnullnullnull) bytes = FileUtil.load(path); 
 System.out.println(" path = " + path + "\n bytes = " + bytes); 
 ifififif (bytes == nullnullnullnull) returnreturnreturnreturn; 
  
 intintintint count = TYPES.length; 
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 String[] types = newnewnewnew String[count]; 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < count; i++) { 
  types[i] = TYPES[i] + " * " + weightsTexts[i].getText(); 
 } 
 // ...    
 trytrytrytry { 
  ResultSet results = basebasebasebase.query.query.query.query(bytes, 0.70f, types); 
  resultsPanel.setResults(results); 
 } catchcatchcatchcatch (RemoteException e) { 
  System.out.println(e); 
 } 
} 

x διακοµιστής ιστοσελίδων (JSP): 

// project ““““ImageWebClientImageWebClientImageWebClientImageWebClient”””” 
// class servlets.servlets.servlets.servlets.SearchServletSearchServletSearchServletSearchServlet    
privateprivateprivateprivate ResultSet handleURLQuery(HttpServletRequest request,  

HttpServletResponse response, String address, String threshold,  
String method) throwsthrowsthrowsthrows ServletException, IOException { 

 ttttryryryry { 
  URL url = newnewnewnew URL(address); 
   
  // continue using session for urls like "get?file=" 
//  HttpSession session = request.getSession(); 
//  URLConnection connection = url.openConnection(); 
//  connection.addRequestProperty("Cookie", "JSESSIONID=" + session.getId()); 
//  InputStream stream = connection.getInputStream(); 
   
  InputStream stream = url.openStream(); 
  bytebytebytebyte[] bytes = loadBytes(stream); 
  returnreturnreturnreturn query(request, nullnullnullnull, bytes, "url", address,  

threshold, method); 
 } catchcatchcatchcatch (RemoteException e) { 
  System.err.println(e); 
  baseError(request, response); 
 } catchcatchcatchcatch (Exception e) { 
  System.err.println(e); 
  inputError(request, response); 
 } 
 returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
} 

privateprivateprivateprivate ResultSet query(HttpServletRequest request, String fileName,  
bytebytebytebyte[] bytes, String queryType, String queryName,  

String threshold, String method)  
throwsthrowsthrowsthrows ServletException, IOException { 

 floatfloatfloatfloat thres = 0; 
 trytrytrytry { 
  thres = Float.parseFloat(threshold) / 100; 
 } catchcatchcatchcatch (NumberFormatException e) { 
 } 
 String[] methods = method.split(","); 
  
 ResultSet results = (fileName != nullnullnullnull) ? 
   basebasebasebase.query.query.query.query(fileName, thres, methods) : 
   basebasebasebase.query.query.query.query(bytes, thres, methods); 
  
 storeResults(request, queryType, queryName, threshold, method,  

results); 
 returnreturnreturnreturn results; 
} 

και οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή παρέχει υποστήριξη RMI. 
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9.9.9.9. ΠΠΠΠρογραµµατιστικές ρογραµµατιστικές ρογραµµατιστικές ρογραµµατιστικές ΛΛΛΛεπτοµέρειες επτοµέρειες επτοµέρειες επτοµέρειες ΕΕΕΕφαρµογήςφαρµογήςφαρµογήςφαρµογής    

Το περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή 

ήταν το EclipseEclipseEclipseEclipse    JavaJavaJavaJava    EEEEEEEE    IDEIDEIDEIDE    forforforfor    WebWebWebWeb    DevelopersDevelopersDevelopersDevelopers (Helios Service  

Release 2) µε διακοµιστή ιστοσελίδων ApacheApacheApacheApache    TomcatTomcatTomcatTomcat 7.0, ενώ η 

έκδοση JRE της Java ήταν η 1.7.0 (update 2). Στατιστικά, ο κώδικας 

που απαιτήθηκε για το σύνολο της εφαρµογής, χωρίς κενές γραµµές 

και σχόλια, είναι: 

x 2.6242.6242.6242.624 γραµµές (συν 722722722722 για τον ενδιάµεσο πελάτη µε γραφικό) 

σε Java, 

x 68686868 γραµµές σε JavaScript και 

x 923923923923 γραµµές (για τον τελικό πελάτη / διακοµιστή ιστοσελίδων) 

σε JSP (και υποστηρικτικές κλάσεις Java). 

δηλαδή 4.3374.3374.3374.337 γραµµές κώδικα. Η έκταση που καταλαµβάνει ένα 

πλήθος αρχείων Java µπορεί να υπολογιστεί µε πρόσθετα (plugins) 

στο Eclipse, όπως είναι το MetricsMetricsMetricsMetrics (http://metrics.sourceforge.net). 

Στις παρακάτω λίστες κλάσεων, απεικονίζεται η οργάνωση του 

λογισµικού της εργασίας σε πακέτα. 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 47474747 Οργάνωση κλάσεων του ενδιάµεσου γραφικού πελάτη. 

http://metrics.sourceforge.net/
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 48484848 Οργάνωση κλάσεων του διακοµιστή αναζήτησης  

(MPJ Express, JOMP, RMI). 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 49494949 Οργάνωση κλάσεων του διακοµιστή ιστοσελίδων (JSP). 
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9.1.9.1.9.1.9.1. ΣχεδίασηΣχεδίασηΣχεδίασηΣχεδίαση    ιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδωνιστοσελίδων    

Πέρα από αυτά που αντιλαµβάνεται ο χρήστης, λαµβάνουν χώρα 

πολύ περισσότερα γεγονότα σε προγραµµατιστικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, η υποβολή του ερωτήµατος στην φόρµα της αρχικής 

ιστοσελίδας JSP ενεργοποιεί το servlet αναζήτησης, όπως θα γινόταν 

µε ένα σενάριο γραµµένο σε PHP. Το servlet αυτό λαµβάνει τα πεδία 

της φόρµας, δηλαδή 

x το αρχείο που ενδεχοµένως ανέβασε ο χρήστης, 

x τη διεύθυνση URL η οποία αναφέρεται σε µια εικόνα, 

x το κατώφλι οµοιότητας και 

x τις µεθόδους αναζήτησης µε τους αντίστοιχους συντελεστές. 

Τα πεδία αυτά υποβάλλονται µε τη µέθοδο POST, δηλαδή δεν είναι 

ορατά στη γραµµή διευθύνσεων του φυλλοµετρητή. Παρόλα αυτά, η 

διεύθυνση έχει την ακόλουθη µορφή: 

x http://localhost:8080/WebProject/search?filefilefilefile=computer.gif 

x http://localhost:8080/WebProject/search?urlurlurlurl=http%3A%2F%2F 

www.google.gr%2Fimages%2Fnav_logo102.png 

x http://localhost:8080/WebProject/search?remoteremoteremoteremote=0000_0000_ 

0108_0331.jpeg 

για αρχείο (filefilefilefile), δικτυακή διεύθυνση (urlurlurlurl) και εικόνα της συλλογής 

(remoteremoteremoteremote), αντίστοιχα. (Η τρίτη µορφή εµφανίζεται όταν κάνουµε 

αναζήτηση από τη σελίδα των αποτελεσµάτων.) Η διεύθυνση µπορεί 

να καταλήγει σε 

x &thresholdthresholdthresholdthreshold=50&methodmethodmethodmethod=50*histogram+50*graph 

όπου καθορίζεται το κατώφλι οµοιότητας (thresholdthresholdthresholdthreshold) στο 50% και η 

µέθοδος αναζήτησης (methodmethodmethodmethod) ως 50/100 από το αποτέλεσµα του 

ιστογράµµατος και 50/100 από το αποτέλεσµα του γραφήµατος. 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι αρχικά εφαρµόζεται η µέθοδος POST, 

όπου εκτελείται το ερώτηµα για τα bytes του αρχείου που πιθανώς 

έχει ανέβει και αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα στην τρέχουσα 
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συνεδρία (session). Έπειτα γίνεται ανακατεύθυνση (redirect) στην 

τελική διεύθυνση (σαν να είχε εφαρµοστεί η µέθοδος GET). 

Στην επεξεργασία στα πλαίσια της µεθόδου GET, η παράµετρος filefilefilefile, 

urlurlurlurl ή remoteremoteremoteremote είναι φανερό πως καθορίζει τη µορφή της αναζήτησης: 

x filefilefilefile=image.jpg: Εξάγεται από την τρέχουσα συνεδρία του 

φυλλοµετρητή η ιδιότητα (property) µε το όνοµα 

“results_file_image.jpg”. (Το ερώτηµα έχει ήδη εκτελεστεί 

προηγουµένως στη µέθοδο POST.) 

x urlurlurlurl=http%3A%2F%2Fexample.com%2Fimage.jpg: Εκτελείται το 

ερώτηµα για τα bytes του URL http://example.com/image.jpg 

και τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην συνεδρία ως 

ιδιότητα µε όνοµα “results_url_http://example.com/image.jpg”. 

x remoteremoteremoteremote=image.jpg: Εκτελείται το ερώτηµα για το 

(αποµακρυσµένο) αρχείο της συλλογής image.jpg και τα 

αποτελέσµατα αποθηκεύονται στη συνεδρία ως 

“results_remote_image.jpg”. 

Στο τέλος, γίνεται προώθηση (forward) στην σελίδα των 

αποτελεσµάτων results.jsp. Η προώθηση, σε αντίθεση µε την 
ανακατεύθυνση, δεν τροποποιεί τη διεύθυνση του φυλλοµετρητή. Η 

σελίδα αυτή εξάγει την ιδιότητα της συνεδρίας µε το αντίστοιχο 

όνοµα (results, κάτω παύλα, filefilefilefile, urlurlurlurl ή remoteremoteremoteremote, κάτω παύλα, αρχείο) 

και εµφανίζει τις εικόνες των αποτελεσµάτων σε µορφή πίνακα και 

µε σελιδοποίηση. 

Τα αποτελέσµατα, που είναι αντικείµενο κλάσης της διασύνδεσης 

ResultSet, παρουσιάζουν µια ιδιαιτερότητα, καθώς απαιτείται 

κάποιος χρόνος, έστω και ελάχιστος, προκειµένου να καταστούν 

διαθέσιµα. Για τον λόγο αυτό, εµφανίζεται µήνυµα αναµονής στο 

χρήστη, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ασύγχρονη προσπέλαση µε AJAX 

της ιστοσελίδας “inner_search.jsp”, για εξακρίβωση της τρέχουσας 

κατάστασης. Όταν τα αποτελέσµατα είναι πλέον διαθέσιµα, 

εµφανίζονται στο χρήστη, χωρίς επαναφόρτωση ολόκληρης της 

ιστοσελίδας, µέσω JavaScript: 
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functionfunctionfunctionfunction requestResults() { 
 processXML("inner_search" + location.search); 
} 
functionfunctionfunctionfunction resultsFetched() { 
 ifififif (xmlHttpReq.readyState == 4) { 
  ifififif (xmlHttpReq.status == 200) { // "OK" 
   varvarvarvar response = xmlHttpReq.responseText; 
   ifififif (response != "false") { 
    document.getElementById("results- 

div").innerHTML = response; 
    clearInterval(timer); 
   } 
  } elseelseelseelse { 
   display("results-div", "none"); 
   display("no-results",  "block"); 
   clearInterval(timer); 
  } 
 } 
} 
functionfunctionfunctionfunction display(id, value) { 
 document.getElementById(id).style.display = value; 
} 
functionfunctionfunctionfunction processXML(url) { 
 ifififif (window.XMLHttpRequest) {   // native object 
  xmlHttpReq = newnewnewnew XMLHttpRequest(); 
 } elseelseelseelse ifififif (window.ActiveXObject) {  // IE/Windows ActiveX 
  xmlHttpReq = newnewnewnew ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
 } elseelseelseelse { 
  alert("Browser does not support AJAX. Enable javascript."); 
  returnreturnreturnreturn; 
 } 
 xmlHttpReq.onreadystatechange = resultsFetched; 
 xmlHttpReq.open("GET", url, truetruetruetrue); // "true" for async. 
 ifififif (window.XMLHttpRequest) { 
  xmlHttpReq.send(nullnullnullnull);  
 } elseelseelseelse ifififif (xmlHttpReq) { 
  xmlHttpReq.send(); 
 } 
} 

9.2.9.2.9.2.9.2. Προεπεξεργασία δεδοµένωνΠροεπεξεργασία δεδοµένωνΠροεπεξεργασία δεδοµένωνΠροεπεξεργασία δεδοµένων    

Πριν ξεκινήσει η λειτουργία του διακοµιστή και υποβληθεί το πρώτο 

ερώτηµα του χρήστη, έχει προηγηθεί ένα στάδιο προεπεξεργασίας 

στην συστοιχία των υπολογιστών: 
mpjrun –dev niodev -np 4444    –cp .:jomp1.0b.jar  
 ImagesInfo.jar Images 2222 

Κατά το στάδιο αυτό, υπολογίζονται πληροφορίες σχετικά µε την 

κάθε εικόνα του καθοριζόµενου φακέλου, π.χ., Images, 

χρησιµοποιώντας πλήθος διεργασιών MPI ίσο µε 4 και πλήθος 

νηµάτων JOMP ίσο µε 2. Οι πληροφορίες που έχουν επιλεγεί να 

υπολογιστούν είναι: 
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x το χρωµατικό ιστόγραµµα (κλάση Histogram) και 

x το γράφηµα γειτνίασης επεκταµένων περιοχών (κλάση 

RegionGraph). 

Η σηµαντική εργασία πραγµατοποιείται στην µέθοδο που διατρέχει 

τις εικόνες: 

private static finalprivate static finalprivate static finalprivate static final SimilarityFactory factory = 
  SimilarityFactory.getInstance(); 
// ... 
 
/** 
 * Override this method for OpenMP / threads support. 
 */ 
protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid calculationLoop(intintintint count, intintintint threads) { 
 System.out.println(rank + ": Preprocess start"); 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < count; i++) { 
  calculate(i); 
 } 
 System.out.println(rank + ": Preprocess end"); 
} 
 
protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid calculate(intintintint index) { 
 ifififif (index % 5000 == 0) { 
  System.out.println(rank +  
   ", Calculating similar items for file No: " + (index + 1)); 
 } 
 String fileName = dirPath + File.separator + fileNames[index]; 
 trytrytrytry { 
  UniformedImage image = newnewnewnew UniformedImage(fileName); 
  fofofoforrrr (intintintint j = 0; j < SimilarityFactory.TYPES.length; j++) { 
   String type = SimilarityFactory.TYPES[j]; 
   items[j][index] = factory.create(image, type); 
  } 
  image.close(); 
 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
} 

Το αρχείο “MultiImagesInfo.jomp” επεκτείνει την βασική κλάση και 

παρέχει υποστήριξη µε νήµατα JOMP: 

packagepackagepackagepackage similarity.preprocess; 
 
importimportimportimport java.io.PrintStream; 
importimportimportimport jomp.runtime.OMP; 
importimportimportimport similarity.preprocess.ImagesInfo; 
 
publicpublicpublicpublic classclassclassclass MultiImagesInfo extendsextendsextendsextends ImagesInfo { 
 
 pubpubpubpubliclicliclic MultiImagesInfo(String dirPath, intintintint threads, intintintint countLimit, 

PrintStream out) { 
  supersupersupersuper(dirPath, threads, countLimit, out); 
 } 
  
 protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid calculationLoop(intintintint count, intintintint threads) { 
  OMP.setNumThreads(threads); 
  System.out.println(rank + ": Preprocess start"); 
   
  //ompompompomp parallel 
  { 
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   //ompompompomp for 
   forforforfor (intintintint i = 0; i < count; i++) { 
    calculate(i); 
   } 
  } 
   
  System.out.println(rank + ": Preprocess end"); 
  OMP.stop(); 
 } 
} 

Οι παραπάνω υπολογισµοί επιτρέπουν την γρήγορη αναζήτηση του 

συνόλου της συλλογής και αποθηκεύονται χρησιµοποιώντας τη 

σειριοποίηση (serialization) της Java. Έτσι, προκύπτουν τα δυαδικά 

αρχεία 

x histograms.dat και 

x graphs.dat  

Βοηθητικά, δηµιουργείται και το αρχείο κειµένου names.txt µε τα 

ονόµατα των εικόνων µε την σειρά που αποθηκεύτηκαν στα δυο 

προηγούµενα αρχεία. 

Η αποθήκευση και ανάκτηση των δοµών δεδοµένων (ιστογράµµατα 

και γραφήµατα) πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενός χάρτη 

αντιστοίχισης ονοµάτων αρχείων µε τις δοµές αυτές. Οι σχετικές 

στατικές µέθοδοι περιέχονται στην κλάση similarity.items. 

SimilarityFactory και αξιοποιούν ρεύµατα αντικειµένων (object 

streams), συµπίεσης bytes (GZip) και προσωρινής αποθήκευσης 

(buffered streams): 

publicpublicpublicpublic booleanbooleanbooleanboolean storeItemsMap(String outFileName,  
Map<String, SimilarItem> map) { 

 trytrytrytry {  
  FileOutputStream fileStream = newnewnewnew  
   FileOutputStream(outFileName); 
  BufferedOutputStream bufferedStream = newnewnewnew  
   BufferedOutputStream(fileStream); 
  GZIPOutputStream compressedStream = newnewnewnew  
   GZIPOutputStream(bufferedStream); 
  ObjectOutputStream out = newnewnewnew  
   ObjectOutputStream(compressedStream); 
   
  out.writeObject(map); 
  out.close(); 
 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
  System.err.println("storeItemsMap: " + e); 
  returnreturnreturnreturn falsefalsefalsefalse; 
 } 
 returnreturnreturnreturn truetruetruetrue; 
} 

@SuppressWarnings("unchecked") // in.readObject() 
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publicpublicpublicpublic Map<String, SimilarItem> loadItemsMap(String inFileName) { 
 trytrytrytry { 
  FileInputStream fileStream = newnewnewnew  
   FileInputStream(inFileName); 
  BufferedInputStream bufferedStream = newnewnewnew  
   BufferedInputStream(fileStream); 
  GZIPInputStream compressedStream = newnewnewnew  
   GZIPInputStream(bufferedStream); 
  ObjectInputStream in = newnewnewnew  
   ObjectInputStream(compressedStream); 
   
  Map<String, SimilarItem> map =  
    (Map<String, SimilarItem>)in.readObject(); 
  in.close(); 
  returnreturnreturnreturn map; 
 } catchcatchcatchcatch (ClassNotFoundException e) { 
  System.err.println("loadItemsMap: " + e); 
 } catchcatchcatchcatch (IOException e) { 
  System.err.println("loadItemsMap: " + e); 
 } 
 returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
} 

9.3.9.3.9.3.9.3. ∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής∆ιακοµιστής    RMIRMIRMIRMI    

Μια ιδιαιτερότητα της εφαρµογής είναι η εκκίνηση περισσότερων 

της µίας διεργασιών (µέσω MPJ) και η δυνατότητα προσπέλασης 

ενός δικτυακού αντικειµένου για την υποβολή των αιτηµάτων 

αναζήτησης. Μόνο, η πρώτη διεργασία (µε αναγνωριστικό 0) 

διαβάζει τα αρχεία δεδοµένων για τις εικόνες (histograms.dat, 

graphs.dat και names.txt) και ξεκινάει το RMI: 

/* 
 * Called by process 0 
 */ 
privateprivateprivateprivate booleanbooleanbooleanboolean startRMI(intintintint port) { 
 System.out.println("ImageServer -- " + newnewnewnew Date()); 
 // rmi logging (optional) 
 //RemoteServer.setLog(System.err); 
  
 Registry registry; 
 trytrytrytry { 
  registry = LocateRegistry.getRegistry(port); 
  // test registry existence 
  System.out.println(Arrays.toString(registry.list())); 
 } catchcatchcatchcatch (RemoteException e1) { 
  trytrytrytry { 
   // registry does not exist 
   System.out.println("Create registry"); 
   registry = LocateRegistry.createRegistry(port); 
  } catchcatchcatchcatch (RemoteException e2) { 
   System.err.println("Error starting RMI: " + e2); 
   returnreturnreturnreturn falsefalsefalsefalse; 
  } 
 } 
 trytrytrytry { 
  ImageBase base = newnewnewnew ImageBase(thisthisthisthis); 
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  ImageServerAdmin serverAdmin = newnewnewnew ImageServerAdmin(thisthisthisthis); 
   
  registry.rebind(Base.NAME, base); 
  registry.rebind(Base.NAME + ServerAdmin.SUFFIX,  

serverAdmin); 
  System.out.println("Bound"); 
   
  //exported.addAll(Arrays.asList(base, serverAdmin)); 
  exported.add(base); 
  exported.add(serverAdmin); 
   
  returnreturnreturnreturn base != nullnullnullnull; 
 } catchcatchcatchcatch (RemoteException e) { 
  System.err.println("Error binding RMI objects: " + e); 
 } 
 returnreturnreturnreturn falsefalsefalsefalse; 
} 

Ο διακοµιστής RMI, λοιπόν, διαθέτει στον κάθε «ενδιαφερόµενο» 

πελάτη το αντικείµενο της κλάσης ImageBase (που υλοποιεί τη 

διασύνδεση Base). Στην περίπτωσή µας, ο πελάτης είναι ο 

διακοµιστής ιστοσελίδων που εκτελεί το ερώτηµα, σύµφωνα µε 

προηγούµενη ενότητα (9.1). 

Η διεργασία µε αναγνωριστικό 0 περιµένει καλώντας την wait που 

είναι κοινή µέθοδος σε κάθε αντικείµενο της Java. Όταν είναι 

διαθέσιµα τα bytes ενός αρχείου, τοπικού ή δικτυακού (URL), ή το 

όνοµα ενός (αποµακρυσµένου) αρχείου της συλλογής, καλείται από 

τον πελάτη η αντίστοιχη µέθοδος της διασύνδεσης Base: 

x publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] bytes, floatfloatfloatfloat threshold,  
 String... types); 

x publicpublicpublicpublic ResultSet query(String remoteFileName, floatfloatfloatfloat threshold,  
 String... types); 

Για παράδειγµα, ο πελάτης / διακοµιστής ιστοσελίδων µπορεί να 

καλέσει την σχετική µέθοδο της αναφοράς base που έχει λάβει από 

την υπηρεσία RMI: 
 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(host, Base.PORT); 
 base = (Base)registry.lookup(Base.NAME); 
 base.query(“image.jpg”, 0.50f, “50*histogram”, “50*graph”) 

Όπως έγινε κατανοητό, µόνο η διεργασία 0 έχει διαθέσιµο το 

αντικείµενο base, οπότε και διαχειρίζεται την αίτηση, εισάγοντάς 

την σε µια ουρά αιτήσεων και ενεργοποιώντας τον εαυτό της µε την 

µέθοδο notify, επίσης κοινή µέθοδος σε κάθε αντικείµενο της Java 

(εδώ καλείται η συγχρονισµένη µέθοδος-περιτύλιγµα wakeUp): 
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publicpublicpublicpublic ResultSet query(bytebytebytebyte[] inputBytes, floatfloatfloatfloat threshold,  
String[] types) { 

 ifififif (rank == 0 && inputBytes != nullnullnullnull) { 
  Request request = newnewnewnew Request(inputBytes, threshold, types); 
  requestsQ.add(request); 
  wakeUp(); 
   
  returnreturnreturnreturn request.getResults(); 
 } 
 returnreturnreturnreturn nullnullnullnull; 
} 

9.4.9.4.9.4.9.4. Παραλληλοποίηση µε Παραλληλοποίηση µε Παραλληλοποίηση µε Παραλληλοποίηση µε MPMPMPMPJJJJ    και και και και JOMPJOMPJOMPJOMP    

Πέρα από τις προηγούµενες λεπτοµέρειες που αφορούν εν µέρει το 

MPJ, ο πυρήνας της εφαρµογής βρίσκεται στην διεκπεραίωση της 

κάθε αίτησης. Μετά την προεπεξεργασία (Ενότητα 9.2), ο 

διακοµιστής µπορεί να ξεκινήσει σε λειτουργία MPI: 
mpjrun –dev niodev -np 4444 -cp .;jomp1.0b.jar 
 ImageServer.jar 1099 2222 

όπου καθορίζουµε, για παράδειγµα, πλήθος διεργασιών ίσο µε 4, 

θύρα 1099 και πλήθος νηµάτων 2. 

Όπως αναφέραµε, η διεργασία µε αναγνωριστικό 0 τίθεται σε 

κατάσταση αναµονής καλώντας την wait (εδώ καλείται η 

συγχρονισµένη µέθοδος-περιτύλιγµα sleep). Οι υπόλοιπες 

διεργασίες περιµένουν καλώντας τη µέθοδο recv του MPI, στη µέθοδο 

run του διακοµιστή: 
ifififif (rank == 0) { 
 requestsQ = newnewnewnew ConcurrentLinkedQueue<Request>(); 
 whilewhilewhilewhile (truetruetruetrue) { 
  System.out.println("0: waiting... (sleep)"); 
  ifififif (requestsQ.isEmpty()) sleep(); 
  handleNextRequest(); 
  ifififif (!running) { 
   System.out.println("0: stopping..."); 
   forforforfor (intintintint k = 1; k < size; k++) { 
    MPJ.send(running, k, tag); 
   } 
   breakbreakbreakbreak; 
  } 
 } 
} elseelseelseelse { 
 whilewhilewhilewhile (truetruetruetrue) { 
  System.out.println(rank + ": waiting... (recv)"); 
  running = (Boolean)MPJ.recv(0, tag); 
  handleNextRequest(); 
  ifififif (!running) { 
   System.out.println(rank + ": stopping..."); 
   breakbreakbreakbreak; 
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  } 
 } 
} 

Σε περίπτωση νέου αιτήµατος, υπενθυµίζουµε ότι ενεργοποιείται η 

διεργασία 0, µε την µέθοδο notify. Αµέσως µετά την ενεργοποίηση 

της διεργασίας 0, η διεργασία αυτή εξάγει την επόµενη αίτηση και 

αποστέλλει στις υπόλοιπες διεργασίες δύο µηνύµατα: τη λογική 

µεταβλητή (running) για την κατάσταση του διακοµιστή και το 

αίτηµα (request): 

privateprivateprivateprivate voidvoidvoidvoid handleNextRequest() { 
 Request request; 
 ifififif (rank == 0) { 
  ifififif (requestsQ.isEmpty()) returnreturnreturnreturn; 
  request = requestsQ.poll(); 
   
  forforforfor (intintintint k = 1; k < size; k++) { 
   MPJ.send(running, k, tag); 
   MPJ.send(request, k, tag); 
  } 
 } elseelseelseelse { 
  request = (Request)MPJ.recv(0, tag); 
 } 
 System.out.println(rank + ": sorting..."); 
 sorter.query(request, tag); 
  
 tag++; 
 ifififif (tag == Short.MAX_VALUE) tag = 0; 
} 

Με τη λήψη του πρώτου εκ των δύο µηνυµάτων, ενεργοποιείται η 

διεργασία που ανέµενε µε την recv, ενώ η λήψη του δεύτερου 

µηνύµατος γίνεται στην παραπάνω µέθοδο διεκπεραίωσης 

αιτήσεων. 

Στην µέθοδο query της κλάσης SimilaritySorter που καλείται στη 

συνέχεια, δηµιουργείται ένα νέο νήµα Java: 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid query(Request request, intintintint tag) { 
 SorterThread thread = newnewnewnew SorterThread(totalFileNames,  
  totalItems, entries, threads); 
 thread.query(request, tag); 
} 

Η κάθε αίτηση, µε άλλα λόγια, διεκπεραιώνεται µε την δηµιουργία 

ενός καινούριου νήµατος Java, όπως και σε κάθε υπόδειγµα 

λειτουργίας διακοµιστή, µε τη διαφορά ότι έχουµε περισσότερες 

από µία διεργασίες, π.χ. 4, που επικοινωνούν µεταξύ τους. Έτσι, 

µετά από δύο αιτήσεις, λόγου χάρη, θα έχουν δηµιουργηθεί δύο 
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νήµατα σε κάθε µία από τις 4 διεργασίες. Η κάθε οµάδα νηµάτων 

πλήθους 4 διαχειρίζεται την ίδια αίτηση (Εικόνα 50). 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 50505050 ∆ηµιουργία ενός νήµατος Java για κάθε διεργασία (0, 1, 2, 3)  

και για κάθε αίτηση (α, β). 

Ωστόσο, το MPI, στη γενική περίπτωση, επιτρέπει την επικοινωνία 

µεταξύ διεργασιών και όχι µεταξύ νηµάτων διεργασιών. Τα 

µηνύµατα µεταξύ νηµάτων έχουν διαφοροποιηθεί, και συνεπώς 

προσοµοιωθεί, µε τη χρήση ξεχωριστής ετικέτας (tag) ανά αίτηση, 

σύµφωνα µε τις υπογραφές των σχετικών µεθόδων αποστολής και 

λήψης µηνύµατος στο MPI: 
publicpublicpublicpublic vovovovoidididid Send(Object buf, intintintint offset, intintintint count, 

Datatype datatype, intintintint dest, intintintint tag); 

publicpublicpublicpublic Status Recv(Object buf, intintintint offset, intintintint count, 
Datatype datatype, intintintint source, intintintint tag); 

Με τον τρόπο αυτό, η κάθε οµάδα νηµάτων λαµβάνει έναν αύξοντα 

αριθµό τον οποίο χρησιµοποιεί σε κάθε µήνυµα για την επικοινωνία 

εντός της οµάδας. Το κάθε νήµα, λοιπόν, αποτελεί αντικείµενο της 

κλάσης SorterThread µε βασική µέθοδο την run: 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid run() { 
 longlonglonglong startTime = System.nanoTime(); 
 booleanbooleanbooleanboolean proceed = falsefalsefalsefalse; 
 ifififif (rank == 0) { 
  inputItems = newnewnewnew HashMap<String, SimilarItem>(); 
  inputWeights = newnewnewnew HashMap<String, Integer>(); 
  proceed = parseTypes(inputItems, inputWeights); 
 } 
  
 proceed = (Boolean)MPJ.bcast(proceed, tag, 0); 

0 1 2 3 

∆ιεργασίες (MPJ Express) 

1α 

1β 

Νήµατα (JOMP) 

0α 

0β 

2α 

2β 

3α 

3β 
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 ifififif (!proceed) { 
  System.out.println(rank + ": input error"); 
  returnreturnreturnreturn; 
 } 
  
 // Similar items broadcasting... 
 inputItems   = (Map<String, SimilarItem>)MPJ.bcast(inputItems,  

tag, 0); 
 inputWeights = (Map<String, Integer>)MPJ.bcast(inputWeights,  

tag, 0); 
 // Comparing... 
 entries = compare(entries, inputItems, inputWeights); 
  
 // Gathering... 
 totalEntries = gather(entries); 
   
 Long rankTime = System.nanoTime() - startTime; 
 Long[] times = (Long[])MPJ.gatherSingle(rankTime,tag,0); 
  
 ifififif (rank == 0) { 
  longlonglonglong maxTime = Collections.max(Arrays.asList(times)); 
  doubledoubledoubledouble elapsedTime = maxTime / (doubledoubledoubledouble)NANOSECONDS_IN_SECOND; 
   
  results.setElapsedTime(elapsedTime); 
  results.setEntries(totalEntries); 
  results.complete(); 
 } 
} 

Στο παραπάνω απόσπασµα κώδικα, το αντικείµενο inputItems 

αποτελεί την αντιστοίχιση µεταξύ των ονοµάτων των βοηθητικών 

δοµών δεδοµένων και των ίδιων των δοµών, π.χ.: 

• “graph” à αντικείµενο της κλάσης RegionGraph 

• “histogram” à αντικείµενο της κλάσης Histogram 

Οµοίως, το αντικείµενο inputWeights αποτελεί την αντιστοίχιση των 

προηγούµενων ονοµάτων µε τους συντελεστές ή τα βάρη τους, π.χ.: 

• “graph” à 30 

• “histogram” à 70 

Στην πραγµατικότητα, τα βάρη µπορούν να έχουν οποιοδήποτε 
άθροισµα, όχι απαραίτητα 100, αν και όταν ισχύει το δεύτερο, η 
κατανοµή είναι περισσότερο κατανοητή. 

Μετά την κοινοποίηση σε όλες τις διεργασίες των δεδοµένων 

εισόδου, γίνεται η σύγκριση µε όλη τη συλλογή: 

/** 
Override this method for OpenMP / threads support. 
*/ 
protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid compareLoop(intintintint count, intintintint threads) { 



144 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 System.out.println(rank + ": Calculation start"); 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < count; i++) { 
  System.out.println("rank = " + rank + ", " + 
   "i = " + i + ", " + 
   "fileName = " + entries[i].getFileName()); 
   
  compare(i); 
 } 
 System.out.println(rank + ": Calculation end"); 
} 

Η αντίστοιχη µέθοδος µε την προσθήκη νηµάτων JOMP περιέχει τις 

σχετικές οδηγίες προς τον µεταγλωττιστή OpenMP και 

συµπεριλαµβάνεται στην υποκλάση της SorterThread µε το 

πρόθεµα Multi: 

protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid compareLoop(intintintint count, intintintint threads) { 
 System.out.println("MultiSorterThread.compareLoop()"); 
  
 OMP.setNumThreads(threads); 
  
 //omp parallel 
 { 
  //omp for 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < count; i++) { 
            System.out.println("rank = " + rank + ", " + 
    ", thread = " + OMP.getThreadNum() + 
    "i = " + i + ", " + 
    "fileName="+entries[i].getFileName()); 
     
   compare(i); 
  } 
 } 
  
 OMP.stop(); 
} 

Η µέθοδος compare που καλείται και στις δυο παραπάνω εκδοχές 

χειρίζεται την εικόνα της συλλογής µε αριθµοδείκτη ίσο µε το 

όρισµα: 
protectedprotectedprotectedprotected voidvoidvoidvoid compare(intintintint index) { 
 floatfloatfloatfloat similarity = 0; 
 forforforfor (String type : inputItems.keySet()) { 
  SimilarItem inputItem = inputItems.get(type); 
  SimilarItem item = entries[index].getItem(type); 
   
  floatfloatfloatfloat currentSimilarity = inputItem.similarTo(item); 
  similarity += currentSimilarity * inputWeights.get(type); 
 } 
 ifififif (weightSum != 0) similarity /= weightSum; 
 ifififif (similarity < request.getThreshold()) { 
  entries[index] = nullnullnullnull; 
 } elseelseelseelse { 
  entries[index].setSimilarity(similarity); 
  entries[index].clearItems();  // memory save 
 } 
} 
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Παρατηρούµε την απόρριψη της εικόνας σε περίπτωση που η 

οµοιότητα µε την εικόνα-ερώτηµα αποδειχθεί µικρότερη του 

κατωφλίου (threshold) που έχει ορίσει ο χρήστης. 

9.5.9.5.9.5.9.5. Η οµοιότητα από προγραµµατιστική άποψηΗ οµοιότητα από προγραµµατιστική άποψηΗ οµοιότητα από προγραµµατιστική άποψηΗ οµοιότητα από προγραµµατιστική άποψη    

Η εύρεση της οµοιότητας µεταξύ δύο εικόνων προ{ποθέτει την 

ύπαρξη βοηθητικών δοµών δεδοµένων, όπως αναφέρθηκε στο 

Κεφάλαιο 2. Κάθε µία από τις δοµές αυτές απαιτείται να έχει µια 

µέθοδο similarTo(SimilarItem item) όπου SimilarItem είναι η 

διασύνδεση του «συγκρίσιµου ως προς την οµοιότητα». 

Η λογική είναι ανάλογη µε την διασύνδεση της Java για τα 

«συγκρίσιµα» αντικείµενα που ονοµάζεται Comparable<T> και έχει 

µια µέθοδο compareTo(T o). Η συγκεκριµένη µέθοδος δεν κάλυπτε τις 

ανάγκες της εφαρµογής, καθώς επιστρέφει αρνητικό ακέραιο, µηδέν 

ή θετικό ακέραιο σε περίπτωση που το συγκρινόµενο αντικείµενο 

είναι µικρότερο (µε όποια έννοια ορίζεται η διάταξη), ίσο ή 

µεγαλύτερο, αντίστοιχα, από το όρισµα της µεθόδου.  

Για να τονιστεί, εποµένως, η ανάγκη για ποσοστιαία έκφραση της 

οµοιότητας (από 0% µέχρι 100%), χρησιµοποιείται η µέθοδος 

similarTo(SimilarItem item) που επιστρέφει αριθµό τύπου float (µε 

δεκαδικά ψηφία). Τόσο το ιστόγραµµα (Histogram) όσο και το 

εκτεταµένο γράφηµα γειτνίασης περιοχών (RegionGraph) υλοποιούν 

τη διασύνδεση αυτή. Μάλιστα, ο συγκεκριµένος άξονας αλλαγών 
έχει κλείσει, καθώς µελλοντικά µπορούν να προστεθούν και άλλοι 
τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας µιας εικόνας. 
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Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση HistogramHistogramHistogramHistogram    

Έχοντας ένα αντικείµενο της κλάσης UniformedImage, που δεν είναι 

παρά µια εικόνα µε συγκεκριµένες διαστάσεις για λόγους 

οµοιοµορφίας, δηµιουργούµε 83 = 512 µετρητές, δηλαδή έχουµε 8 

(=Q_LEVELS) επίπεδα για κάθε µία από τις 3 χρωµατικές 

συνιστώσες: κόκκινο, πράσινο και µπλε. Σε έναν διπλό βρόχο, το 

κάθε εικονοστοιχείο αναλύεται στις συνιστώσες του, οι οποίες 

κβαντοποιούνται (δηλαδή µετατρέπονται σε πολλαπλάσια 

συγκεκριµένης ποσότητας) χρησιµοποιώντας κβάντο ίσο µε 32 

(QUANTUM = 256 / Q_LEVELS) και έτσι αυξάνεται ο αντίστοιχος 

µετρητής. Στο τέλος, οι µετρητές διαιρούνται µε το πλήθος των 

εικονοστοιχείων της εικόνας (PIXELS = IMAGE_SIDE * IMAGE_SIDE), 

ώστε το παραγόµενο ιστόγραµµα (διάνυσµα µεγέθους COLORS = 

Q_LEVELS * Q_LEVELS * Q_LEVELS) να έχει άθροισµα στοιχείων ίσο µε 

τη µονάδα (ανεξάρτητο διαστάσεων): 

privateprivateprivateprivate floatfloatfloatfloat[] createBins(UniformedImage image) { 
 intintintint[][][] counts = newnewnewnew intintintint[Q_LEVELS][Q_LEVELS][Q_LEVELS]; 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < IMAGE_SIDE; i++) { 
  forforforfor (intintintint j = 0; j < IMAGE_SIDE; j++) { 
   intintintint pixel = image.getPixel(j, i); 
   Color color = newnewnewnew Color(pixel); 
    
   intintintint rIndex = color.getRed()   / QUANTUM; 
   intintintint gIndex = color.getGreen() / QUANTUM; 
   intintintint bIndex = color.getBlue()  / QUANTUM; 
   counts[rIndex][gIndex][bIndex]++; 
  } 
 } 
 // normalize to [0, 1] 
 intintintint i = 0; 
 floatfloatfloatfloat[] bins = newnewnewnew floatfloatfloatfloat[COLORS]; 
 forforforfor (intintintint r = 0; r < Q_LEVELS; r++) { 
  forforforfor (intintintint g = 0; g < Q_LEVELS; g++) { 
   forforforfor (intintintint b = 0; b < Q_LEVELS; b++) { 
    bins[i] = counts[r][g][b] / (floatfloatfloatfloat)PIXELS; 
    i++; 
   } 
  } 
 } 
 returnreturnreturnreturn bins; 
} 

Συνεπώς, η σύγκριση δύο εικόνων µπορεί να γίνει συγκρίνοντας τα 

χρωµατικά τους ιστογράµµατα. Στην παρούσα εργασία, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της παρεµβολής, καθώς είχε 
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ακριβέστερα αποτελέσµατα σε σχέση µε την απόσταση πόλης (ή 

Μανχάταν), την ευκλείδεια απόσταση ή την µέθοδο χ τετράγωνο (χ2): 

publicpublicpublicpublic floatfloatfloatfloat similarTo(SimilarItem item) { 
 ifififif (thisthisthisthis == item) returnreturnreturnreturn 1; // 100% similarity 
  
 ifififif (item instanceofinstanceofinstanceofinstanceof Histogram) { 
  Histogram histogram = (Histogram)item; 
  floatfloatfloatfloat[] a = bins; 
  floatfloatfloatfloat[] b = histogram.bins; 
  intintintint n = Math.min(a.length, b.length); 
   
  floatfloatfloatfloat similarity = 0; 
  forforforfor (intintintint i = 0; i < n; i++) { 
   similarity += Math.min(a[i], b[i]); 
  } 
  // handle digits rounding errors, like 1.0001 
  ifififif (similarity > 1) similarity = 1; 
  returnreturnreturnreturn similarity; 
 } 
 returnreturnreturnreturn 0; // 0% similarity 
} 

Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση RegionGraphRegionGraphRegionGraphRegionGraph    

Για τις ανάγκες της εργασίας, υπήρξε η ανάγκη χρησιµοποίησης 

γραφηµάτων και σχετικών αλγορίθµων. Για τον λόγο αυτό, 

αξιοποιούµε τη βιβλιοθήκη flexigraphflexigraphflexigraphflexigraph, η οποία δηµιουργήθηκε από 

το Ινστιτούτο Πληροφορικής (http://www.ics.forth.gr) του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αυτό υποδηλώνεται και από το 

πακέτο στο οποίο εντάσσονται οι κλάσεις της βιβλιοθήκης που 

ονοµάζεται gr.forth.ics (µε την αντίστροφη σειρά του URL). Μερικές 

από τις διασυνδέσεις είναι οι: Graph, Node και Edge, ενώ σχετικές 

κλάσεις είναι οι: PrimaryGraph (υλοποίηση της Graph) και Clusterers 

[12]. 

Επιπρόσθετα, για τη σύγκριση δύο γραφηµάτων περιοχών, 

χρησιµοποιούµε τη βιβλιοθήκη TimeFinderTimeFinderTimeFinderTimeFinder, η οποία περιέχει 

υλοποιηµένο τον αλγόριθµο ανάθεσης Munkres ή Ουγγρικό 

αλγόριθµο στο πακέτο de.timefinder.algo.roomassignment µε όνοµα 

HungarianAlgorithm και αποτελεί υλοποίηση της διασύνδεσης 

AssignmentAlgorithm [24]. 

Προ{πόθεση για να συνεχίσουµε µε το γράφηµα περιοχών 

(RegionGraph), είναι το γράφηµα πλέγµατος της κλάσης GridGraph, 

http://www.ics.forth.gr/
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το οποίο δηµιουργείται λαµβάνοντας ένα αντικείµενο της κλάσης 

UniformedImage, όπως και το ιστόγραµµα προηγουµένως: 

forforforfor (intintintint y = 0; y < height; y++) { 
 forforforfor (intintintint x = 0; x < width; x++) { 
  Node currentNode = nodes[y][x]; 
  ifififif (x + 1 < width) { 
   // right brightness 
   handleNode(image, currentNode, x + 1, y); 
  } 
  ifififif (y + 1 < height) { 
   // down brightness 
   handleNode(image, currentNode, x, y + 1); 
  } 
 } 
} 

Όπως αναλύσαµε και στο θεωρητικό υπόβαθρο των γραφηµάτων 

(Ενότητα 3.2), θα υπάρχει ακµή µεταξύ δύο κόµβων όταν τα 

αντίστοιχα εικονοστοιχεία είναι παρόµοια (όπου το όριο είναι 

THRESHOLD = 50): 

privateprivateprivateprivate voidvoidvoidvoid handleNode(UniformedImage image, Node currentNode, 
intintintint x, intintintint y) { 

 Node node = nodes[y][x]; 
 ifififif (node == nullnullnullnull) { 
  node = graph.newNode(); 
  node.put("brightness", image.getBrightness(x, y)); 
  nodes[y][x] = node; 
 } 
  
 intintintint currentBrightness = currentNode.getInt("brightness"); 
 intintintint brightness = node.getInt("brightness"); 
 ifififif (Math.abs(currentBrightness - brightness) <= THRESHOLD) { 
  graph.newEdge(currentNode, node); 
 } 
} 

Μάλιστα, η συγκεκριµένη κλάση επιστρέφει και τις συνεκτικές 

συνιστώσες (connected components) του γραφήµατος που έχει 

δηµιουργήσει: 

privateprivateprivateprivate Clusterer clusterer; 
 
// ... 
 
privateprivateprivateprivate Clusterer getClusterer() { 
 ifififif (clusterer == nullnullnullnull) { 
  clusterer = Clusterers.connectedComponents(graph); 
 } 
 returnreturnreturnreturn clusterer; 
} 
 
publicpublicpublicpublic Collection<Object> getConnectedComponents() { 
 returnreturnreturnreturn getClusterer().getClusters(); 
} 
 



Προγραµµατιστικές Λεπτοµέρειες Εφαρµογής – 149 

publicpublicpublicpublic Collection<Node> getCluster(Object cluster) { 
 returnreturnreturnreturn getClusterer().getCluster(cluster); 
} 
 
publicpublicpublicpublic Object findClusterOf(intintintint x, intintintint y) { 
 returnreturnreturnreturn getClusterer().findClusterOf(nodes[y][x]); 
} 

Ένα γράφηµα περιοχών (RegionGraph), ακολούθως, λαµβάνει και 

δηµιουργεί κατ’ αρχάς ένα γράφηµα πλέγµατος της κλάσης 

GridGraph: 

publicpublicpublicpublic RegionGraph(UniformedImage image) { 
 GridGraph gridGraph = newnewnewnew GridGraph(image); 
 Graph graph = newnewnewnew PrimaryGraph(); 
 Map<Object, Node> clustersNodes = findRegions(graph, gridGraph); 
  
 createGraph(graph, gridGraph, clustersNodes); 
  
 storeGraph(graph); 
} 

Έπειτα, διατρέχουµε τις συνεκτικές συνιστώσες του γραφήµατος 

πλέγµατος και για κάθε µία δηµιουργούµε έναν κόµβο µε τη µέση 

τιµή φωτεινότητας (average) και την κάλυψη ως προς το σύνολο της 

εικόνας (coverage), στην µέθοδο findRegions: 

Collection<Object> clusters = gridGraph.getConnectedComponents(); 
Map<Object, Node> clustersNodes = newnewnewnew HashMap<Object, Node>(); 
    
intintintint i = 0; 
forforforfor (Object cluster : clusters) { 
 Collection<Node> region = gridGraph.getCluster(cluster); 
 intintintint sum = 0; 
  
 forforforfor (Node node : region) { 
  sum += node.getInt("brightness"); 
 } 
    
 Node node = graph.newNode(i); 
 node.put("average",  sum / (floatfloatfloatfloat)region.size()); 
 node.put("coverage", region.size() / (floatfloatfloatfloat)totalCount); 
  
 clustersNodes.put(cluster, node); 
 i++; 
} 

Στη συνέχεια, διατρέχουµε τα εικονοστοιχεία της εικόνας και 

διαχειριζόµαστε την περιοχή ή συστάδα (currentCluster) στην οποία 

ανήκει το καθένα: 

privateprivateprivateprivate Graph createGraph(Graph graph, GridGraph gridGraph,  
Map<Object, Node> clustersNodes) { 

 intintintint width = GridGraph.IMAGE_SIDE; 
 intintintint height = width; 
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 forforforfor (intintintint y = 0; y < height; y++) { 
  forforforfor (intintintint x = 0; x < width; x++) { 
   Object currentCluster = gridGraph.findClusterOf(x, y); 
    
   ifififif (x + 1 < width) { 
    // right cluster 
    handleCluster(graph, gridGraph, clustersNodes, 
     currentCluster, x + 1, y); 
   } 
   ifififif (y + 1 < height) { 
    // down cluster 
    handleCluster(graph, gridGraph, clustersNodes, 
     currentCluster, x, y + 1); 
   } 
  } 
 } 
 returnreturnreturnreturn graph; 
} 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, προσθέτουµε ένα τόξο µεταξύ δύο κόµβων 

όταν οι αντίστοιχες περιοχές έχουν θετική µεταβολή στις µέσες 

τιµές φωτεινότητάς τους: 

privateprivateprivateprivate voidvoidvoidvoid handleCluster(Graph graph, GridGraph gridGraph, 
Map<Object, Node> clustersNodes, Object currentCluster, 

intintintint x, intintintint y) { 
 Object cluster = gridGraph.findClusterOf(x, y); 
 ifififif (currentCluster != cluster) { 
  Node currentNode = clustersNodes.get(currentCluster); 
  floatfloatfloatfloat currentAverage = currentNode.getFloat("average"); 
   
  Node node = clustersNodes.get(cluster); 
  floatfloatfloatfloat average = node.getFloat("average"),  
   diff = currentAverage - average; 
   
  ifififif (diff < 0 && !graph.areAdjacent(currentNode, node)) { 
   // -diff > 0 
   graph.newEdge(currentNode, node, -diff); 
  } elseelseelseelse ifififif (diff > 0 && !graph.areAdjacent(node, currentNode)) { 
   graph.newEdge(node, currentNode, diff); 
  } 
 } 
} 

Στο τέλος, αποθηκεύουµε το γράφηµα, αρχικά στη µνήµη και έπειτα 

στον δίσκο (µε τη σειριοποίηση – serialization – του αντικειµένου), 

αγνοώντας τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουν δηµιουργηθεί και 

λαµβάνοντας υπόψη µόνο τα βάρη και τη λίστα των τόξων: 

privateprivateprivateprivate voidvoidvoidvoid storeGraph(Graph graph) { 
 intintintint verticesCount = graph.nodeCount(); 
 verticesWeights = newnewnewnew floatfloatfloatfloat[verticesCount]; 
 intintintint i = 0; 
 forforforfor (Node node : graph.nodes()) { 
  verticesWeights[i] = node.getFloat("coverage"); 
  i++; 
 } 
  
 intintintint arcsCount = graph.edgeCount(); 
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 arcs = newnewnewnew intintintint[arcsCount][2]; 
 arcsWeights = newnewnewnew floatfloatfloatfloat[arcsCount]; 
 i = 0; 
 forforforfor (Edge edge : graph.edges()) { 
  arcs[i][0]  = (Integer)edge.n1().getValue(); 
  arcs[i][1]  = (Integer)edge.n2().getValue(); 
  arcsWeights[i] = (Float)edge.getValue(); 
  i++; 
 } 
} 

Εποµένως, η σύγκριση δυο εικόνων µπορεί να γίνει συγκρίνοντας τα 

εκτεταµένα γραφήµατα γειτνίασης περιοχών τους, µε 

minMeasurement = -2*255*256 και maxMeasurement = 256*255*256, 

σύµφωνα µε τα εκτιµώµενα όρια της µετρικής: 

publicpublicpublicpublic floatfloatfloatfloat similarTo(SimilarItem item) { 
 ifififif (thisthisthisthis == item) returnreturnreturnreturn 1; 
  
 ifififif (item instanceofinstanceofinstanceofinstanceof RegionGraph) { 
  RegionGraph graph = (RegionGraph)item; 
  floatfloatfloatfloat similarity = thisthisthisthis.similarGraphTo(graph); 
   
  returnreturnreturnreturn 1 - (similarity - minMeasurement) / 

(maxMeasurement - minMeasurement); 
 } 
 returnreturnreturnreturn 0; 
} 

Και αυτό γίνεται υπολογίζοντας την αντιστοίχιση µε το ελάχιστο 

βάρος: 

privateprivateprivateprivate floatfloatfloatfloat similarGraphTo(RegionGraph graph) { 
 intintintint k = 256;  // grey levels 
 intintintint n = Math.max(thisthisthisthis.getArcsNumber(), 

graph.getArcsNumber()); 
 ifififif (n == 0) n = 1; 
 // weighted bipartite graph 
 floatfloatfloatfloat[][] weight = newnewnewnew floatfloatfloatfloat[n][n]; 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < n; i++) { 
  intintintint[] thisArc = thisthisthisthis.getArc(i); 
  forforforfor (intintintint j = 0; j < n; j++) { 
   intintintint[] arc = graph.getArc(j); 
   weight[i][j] = k * Math.abs(thisthisthisthis.getArcWeight(i) – 

graph.getArcWeight(j)) + 
(1 - k) * Math.abs(thisthisthisthis.getVertexWeight(thisArc[0]) 

graph.getVertexWeight(arc[0])) + 
(1 - k) * Math.abs(thisthisthisthis.getVertexWeight(thisArc[1]) - 

graph.getVertexWeight(arc[1])); 
  } 
 } 
   
 // copy array to avoid modification 
 floatfloatfloatfloat[][] inputWeight = newnewnewnew floatfloatfloatfloat[n][n]; 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < n; i++) { 
  forforforfor (intintintint j = 0; j < n; j++) { 
   inputWeight[i][j] = weight[i][j]; 
  } 
 } 
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 // minimum cost graph matching algorithm 
 AssignmentAlgorithm algorithm = nnnnewewewew HungarianAlgorithm(); 
 intintintint[][] assignments = algorithm.computeAssignments(inputWeight); 
 floatfloatfloatfloat similarity = 0; 
 forforforfor (intintintint[] assign : assignments) { 
  similarity += weight[assign[0]][assign[1]]; 
 } 
 returnreturnreturnreturn similarity; 
} 

 

 

 



 

10.10.10.10. Πειραµατικά Πειραµατικά Πειραµατικά Πειραµατικά ΑΑΑΑποτελέσµαταποτελέσµαταποτελέσµαταποτελέσµατα    

10.1.10.1.10.1.10.1. ΜέΜέΜέΜέγιστγιστγιστγιστοςοςοςος    χρόνος αναζήτησηςχρόνος αναζήτησηςχρόνος αναζήτησηςχρόνος αναζήτησης    σε τυπικό υπολογιστήσε τυπικό υπολογιστήσε τυπικό υπολογιστήσε τυπικό υπολογιστή    

Προκειµένου να αξιολογήσουµε τον χρόνο εκτέλεσης για ένα τυπικό 

ερώτηµα, έγιναν διαδοχικά ερωτήµατα στον διακοµιστή µέσω ενός 

πελάτη κονσόλας, καθώς η παρουσίαση των αποτελεσµάτων του 

ερωτήµατος δεν επηρέαζε την µελέτη. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν 

σε υπολογιστή 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. 

Η κάθε οµάδα ερωτηµάτων αφορούσε αυξανόµενο όριο πλήθους 

αποτελεσµάτων: 

intintintint[] COUNTS = {100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000};  

ενώ σε κάθε οµάδα εκτελούνταν αιτήµατα συγκεκριµένου πλήθους 

για να εξοµαλυνθούν διαφορές στο µέγιστο χρόνο µεταξύ όλων των 

διεργασιών: 

intintintint EXPERIMENTS_PER_COUNT = 20; 

Η έξοδος του προγράµµατος που σχετιζόταν µε τους χρόνους 

αποθηκευόταν σε ένα αρχείο csv (comma separated values) δηλαδή 

τιµών χωρισµένων µε κόµµα (ή κάποιο άλλο διαχωριστικό, όπως το 

ερωτηµατικό): 

PrintStream out = newnewnewnew PrintStream("experiments.csv"); 
out.println("count limit; time elapsed; experiments number; total time"); 
timer = newnewnewnew Timer(500, thisthisthisthis); 
forforforfor (Integer count : COUNTS) { 
 timeSum = 0; 
 forforforfor (intintintint i = 0; i < EXPERIMENTS_PER_COUNT; i++) { 
  results = base.query(bytes, 0.50f, 
   count, "50*histogram", "50*graph"); 
  timer.start(); 
   
  wait(); 
 } 
  
 doubledoubledoubledouble avg = (timeSum / EXPERIMENTS_PER_COUNT);  
 out.printf("%d; %.9f; %d; %.9f \n", count, avg,  
  EXPERIMENTS_PER_COUNT, timeSum); 
} 
out.close(); 
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Σε µισό δευτερόλεπτο, γινόταν έλεγχος αν τα αποτελέσµατα ήταν 

διαθέσιµα στην µέθοδο actionPerformed του αντικειµένου timer: 

ifififif (results.ready()) { 
 timeSum += results.getElapsedTime(); 
 timer.stop(); 
 notify(); 
} 

Στην πράξη, χρειαζόταν λιγότερο από µισό δευτερόλεπτο για κάθε 

µεµονωµένο ερώτηµα, µε εξαίρεση το πρώτο ερώτηµα αµέσως µετά 

την εκκίνηση του διακοµιστή λόγω αρχικοποιήσεων και το οποίο 

αφαιρέθηκε από τη λίστα των χρόνων. Να σηµειωθεί ότι η µέθοδος 

ταύτισης επηρεάζει τον χρόνο εκτέλεσης µε την µέθοδο του 

γραφήµατος να είναι αρκετά πιο χρονοβόρα από τη µέθοδο του 

ιστογράµµατος, όπως θα φανεί στις επόµενες ενότητες του 

κεφαλαίου. 

Μετά την εκτέλεση των πειραµάτων, προέκυψε ο Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 13131313 

(παράρτηµα). Η αναµονή ενός χρήστη αυξάνεται όσο µεγαλώνει το 

µέγεθος της συλλογής, ωστόσο δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο περίπου 

του δευτερολέπτου: 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 51515151 ∆ιαγραµµατική απεικόνιση πειραµατικών αποτελεσµάτων. 
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10.2.10.2.10.2.10.2. ΜέΜέΜέΜέγιστοςγιστοςγιστοςγιστος    χρόνος αναζήτησης σε συστοιχίαχρόνος αναζήτησης σε συστοιχίαχρόνος αναζήτησης σε συστοιχίαχρόνος αναζήτησης σε συστοιχία    

Στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, παρέχεται πρόσβαση σε περιβάλλον 

συστοιχιών και πλέγµατος. Πρόκειται, δηλαδή, για µια πλατφόρµα 

αποτελούµενη από ετερογενή και κατανεµηµένα υπολογιστικά 

στοιχεία, το οποίο εµφανίζεται στον τελικό χρήστη σαν ένα 

ολοκληρωµένο υπολογιστικό σύστηµα. 

Η συστοιχία στην οποία εκτελέσαµε την επόµενη σειρά πειραµάτων 

διαθέτει λειτουργικό σύστηµα Ubuntu (Linux) 10.04.3 LTS σε κάθε 

έναν από τους 13 υπολογιστές. Πιο συγκεκριµένα: 

üüüü Ο πρώτος υπολογιστής (συντονιστής) διαθέτει µνήµη 8 GB µε 

τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel® Core™ 2 Quad (Q6600) στα 

2,40 GHz. 

üüüü Οι υπόλοιποι υπολογιστές διαθέτουν µνήµη 2 GB και διπύρηνο 

επεξεργαστή Intel® Pentium® Dual-Core (E5200) στα 2,50 GHz. 

Τα πειράµατα αφορούσαν αναζητήσεις σε πλήθος 

§§§§ αρχείων: 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 

50.000 και 100.000, 

§§§§ διεργασιών: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 

και µεθόδους αναζήτησης: 

§§§§ «ιστόγραµµα», «γράφηµα» και «50% ιστόγραµµα + 50% 

γράφηµα» 

µε κατώφλι οµοιότητας 50%. Όπως και στην προηγούµενη ενότητα, 

έτσι και τώρα σε κάθε οµάδα ερωτηµάτων εκτελούσαµε 

συγκεκριµένο πλήθος αιτηµάτων για να εξοµαλυνθούν διαφορές στο 

χρόνο: 

publicpublicpublicpublic voidvoidvoidvoid go(String[] args) throwsthrowsthrowsthrows Exception { 
 ifififif (args.length < 3) { 
  System.err.println("Usage: " + 
   "ConsoleFullExperiments <host> <port> <image_path>" + 
   "[ <threshold> [ <experiments_per_count> 

[ <processes> ]]]"); 
  System.err.println("example: " + 
   "ConsoleFullExperiments localhost 1099" + 
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"image.jpg 0.50 20 4"); 
  System.exit(1); 
 } 
   
 String host = args[0]; 
 intintintint port = Integer.parseInt(args[1]); 
 String path = args[2]; 
 floatfloatfloatfloat threshold = 0.50f; 
 intintintint experimentsPerCount = 1, processes = 2; 
 String[][] fullTypes = { 
  {"histogram"}, {"graph"}, 
  {"histogram*50", "graph*50"} 
 }; 
 ifififif (args.length > 3) threshold = Float.parseFloat(args[3]); 
 ifififif (args.length > 4)  
  experimentsPerCount = Integer.parseInt(args[4]); 
 ifififif (args.length > 5) processes = Integer.parseInt(args[5]); 
   
 bytebytebytebyte[] bytes = FileUtil.load(path); 
 ifififif (bytes == nullnullnullnull) throwthrowthrowthrow newnewnewnew FileNotFoundException(path); 
   
 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(host, port); 
 Base base = (Base)registry.lookup(Base.ΝΑΜΕ); 
  
 File file = newnewnewnew File("FullExperiments.csv"); 
 PrintStream out; 
 ifififif (!file.exists()) { 
  out = newnewnewnew PrintStream(file); 
  out.println("processes; method; count limit; 

time elapsed; experiments number; total time"); 
 } elseelseelseelse { 
  // append 
  FileOutputStream fileOut = newnewnewnew FileOutputStream(file, truetruetruetrue); 
  out = newnewnewnew PrintStream(fileOut); 
 } 
 
 timer = newnewnewnew Timer(250, thisthisthisthis); 
 forforforfor (String[] types : fullTypes) { 
  forforforfor (Integer count : COUNTS) { 
   System.out.println("\n\n\t count limit = " + count); 
    
   timeSum = 0; 
   forforforfor (intintintint i = 0; i<experimentsPerCount; i++) { 
    results = base.query(bytes, threshold, count,  

types); 
    timer.start(); 
      
    System.out.println("Experiment " + 

(i + 1) + ". Waiting... "); 
    synchronizedsynchronizedsynchronizedsynchronized (thisthisthisthis) { 
     thisthisthisthis.wait(); 
    } 
   } 
   doubledoubledoubledouble avg = (timeSum / experimentsPerCount); 
   System.out.println("time sum     = " timeSum); 
   System.out.println("average time = " + avg); 
     
   out.printf("%d; %s; %d; %.9f; %d; %.9f \n", 

processes, Arrays.toString(types), 
count, avg, experimentsPerCount, timeSum); 

  } 
 } 
 out.close(); 
} 
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Η αναµονή του χρήστη στο υπολογιστικό σύστηµα αυτό δεν 

ξεπερνάει το ένα µε ενάµισι δευτερόλεπτο (διάστηµα αναµονής: 

0,012 µε 1,485), όπως φαίνεται στο παράρτηµα (Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 14141414). Από 

τα δεδοµένα αυτά, µπορούν να προκύψουν διάφορα χρήσιµα 

διαγράµµατα σχετικά µε την απόδοση της εφαρµογής. 

Τα διαγράµµατα των δύο διαστάσεων δηµιουργήθηκαν µε ένα 

τυπικό πρόγραµµα λογιστικών φύλλων, όπως είναι το Microsoft 

Excel και το OpenOffice Calc. Τα πιο σύνθετα διαγράµµατα είναι 

αποτέλεσµα σεναρίων γραµµένων στο GNU Plot 

(http://www.gnuplot.info). 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 52525252 Χρόνος εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα συναρτήσει  

του πλήθους των αρχείων και των διεργασιών. 

Παρατηρούµε ότι µε την αύξηση των διεργασιών παρουσιάζονται 

εντονότερα τα θέµατα της µεταξύ τους επικοινωνίας µε αποτέλεσµα 

την αύξηση του χρόνου εκτέλεσης, ο οποίος σταδιακά φαίνεται να 

σταθεροποιείται. 

http://www.gnuplot.info/
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 53535353 ∆ιάγραµµα χρόνου απόκρισης για συλλογή 100.000 εικόνων 

µε τη µέθοδο αναζήτησης «ιστόγραµµα». 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 54545454 ∆ιάγραµµα χρόνου απόκρισης για συλλογή 100.000 εικόνων 

µε τη µέθοδο αναζήτησης «γράφηµα». 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 55555555 ∆ιάγραµµα χρόνου απόκρισης για συλλογή 100.000 εικόνων 

µε τη µέθοδο αναζήτησης «50% ιστόγραµµα + 50% γράφηµα». 

Ωστόσο, ο χρόνος των υπολογισµών παρουσιάζει γενικά πτωτική 

τάση, όπως είναι λογικό, και µάλιστα αυτό είναι εµφανέστερο όταν 

το πλήθος των αρχείων είναι µεγάλο (τουλάχιστον 50.000). 

 
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 56565656 Χρόνος υπολογισµών σε δευτερόλεπτα συναρτήσει  

του πλήθους των αρχείων και των διεργασιών. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 57575757 ∆ιάγραµµα χρόνου υπολογισµών για συλλογή 50.000 εικόνων 

µε τη µέθοδο αναζήτησης «ιστόγραµµα». 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 58585858 ∆ιάγραµµα χρόνου υπολογισµών για συλλογή 50.000 εικόνων 

µε τη µέθοδο αναζήτησης «γράφηµα». 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 59595959 ∆ιάγραµµα χρόνου υπολογισµών για συλλογή 50.000 εικόνων 

µε τη µέθοδο αναζήτησης «50% ιστόγραµµα + 50% γράφηµα». 

Παρακάτω, επιβεβαιώνεται η αλγοριθµική διαπίστωση ότι (σε 

γενικές γραµµές) η µέθοδος του «γραφήµατος» είναι περισσότερο 

χρονοβόρα σε σχέση µε τη µέθοδο του «ιστογράµµατος», για σταθερό 

πλήθος διεργασιών. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 60606060 ∆ιάγραµµα χρόνου απόκρισης για συλλογή 10.000 εικόνων 

µε πλήθος διεργασιών ίσο µε τη µονάδα. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 61616161 ∆ιάγραµµα χρόνου απόκρισης για συλλογή 10.000 εικόνων 

µε πλήθος διεργασιών ίσο µε 8. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 62626262 ∆ιάγραµµα χρόνου απόκρισης για συλλογή 10.000 εικόνων 

µε πλήθος διεργασιών ίσο µε 12. 
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10.3.10.3.10.3.10.3. ΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστοςΜέγιστος    χρόνος προεπεξεργασίας σε συστοιχίαχρόνος προεπεξεργασίας σε συστοιχίαχρόνος προεπεξεργασίας σε συστοιχίαχρόνος προεπεξεργασίας σε συστοιχία    

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίµηση του χρόνου κατά την φάση 

της προεπεξεργασίας, δηλαδή της εξαγωγής των απαιτούµενων 

πληροφοριών πριν την κανονική εκτέλεση του διακοµιστή υποβολής 

αιτηµάτων. Όπως είναι κατανοητό, η φάση αυτή είναι αρκετά 

χρονοβόρα, καθώς διατρέχει όλα τα αρχεία εικόνας της συλλογής. 

Τα αιτήµατα αναζήτησης, όµως, στη συνέχεια διεκπεραιώνονται µε 

αξιοσηµείωτη ταχύτητα, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη 

ενότητα. 

Ο Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 15151515 του παραρτήµατος έχει προκύψει από την καταγραφή 

του µέγιστου χρόνου εκτέλεσης των διεργασιών κατά την 

προεπεξεργασία, διαχωρισµένου σε συνολικό χρόνο και χρόνο 

υπολογισµών των δοµών δεδοµένων. 

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 63636363 Χρόνος εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα κατά την προεπεξεργασία 

συναρτήσει του πλήθους των αρχείων και των διεργασιών 

 

Ο χρόνος παρουσιάζει φθίνουσα πορεία µε την αύξηση του πλήθους 

των διεργασιών, τόσο στον χρόνο εκτέλεσης όσο και στον χρόνο των 

υπολογισµών. 
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Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 64646464 Χρόνος υπολογισµών σε δευτερόλεπτα κατά την προεπεξεργασία 

συναρτήσει του πλήθους των αρχείων και των διεργασιών 

Συνεπώς, από όλα τα προηγούµενα πειράµατα του κεφαλαίου 

αυτού, επιβεβαιώνονται 3 θεωρητικές προτάσεις σχετικά µε την 

παραλληλοποίηση εφαρµογών: 

x Η αύξηση του αριθµού των υπολογιστικών κόµβων οδηγεί στην 

µείωση του χρόνου εκτέλεσης. 

x Υπάρχει ένα όριο στον αριθµό των κόµβων, πέραν του οποίου 

ο χρόνος επικοινωνίας των διεργασιών / νηµάτων υπερβαίνει 

τον καθαρό χρόνο επεξεργασίας. 

x Όσο µεγαλύτερης κλίµακας είναι µια εφαρµογή, τόσο 

µεγαλύτερο και πιο ορατό είναι το όφελος της 

παραλληλοποίησης. 

10.4.10.4.10.4.10.4. Ακρίβεια κατηγοριοποίησης εικόνωνΑκρίβεια κατηγοριοποίησης εικόνωνΑκρίβεια κατηγοριοποίησης εικόνωνΑκρίβεια κατηγοριοποίησης εικόνων    

Σε µια διαφορετική σειρά πειραµάτων, επιλέξαµε ενδεικτικές 

εικόνες της συλλογής και αναζητήσαµε παρόµοιες σε σύνολο 

10.000. Οι παράµετροι της αναζήτησης ήταν: 



Πειραµατικά Αποτελέσµατα – 165 

ü Κατώφλι οµοιότητας ίσο µε 75% 

ü Μέθοδος ταύτισης: 50% γράφηµα + 50% ιστόγραµµα 

Στο τέλος κάθε αναζήτησης, γινόταν καταµέτρηση των σχετικών 

εικόνων. Η διαδικασία αυτή είναι φανερό ότι δεν µπορεί να γίνει 

αυτοµατοποιηµένα, καθώς συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα του 

λογισµικού µε τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν από το µέσο 

χρήστη. 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα 65656565 Παράδειγµα ελέγχου ακρίβειας όπου τρεις από τις εικονι

περιπτώσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη οµοιότητα µε το ερώτ

Το πλήθος των σχετικών εικόνων προς το συνολικό πλ

αποτελεσµάτων δίνει το ποσοστό της ακρίβειας για τη συγ

αναζήτηση. Η έκβαση των πειραµάτων αυτών απεικονίζ

επόµενο πίνακα, µε το µέσο ποσοστό ακρίβειας να έχει υπ

σε 82%. 
üüüü 
üüüü 
üüüü 
üüüü 
üüüü 
 

ζόµενες 
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ΠίνακαΠίνακαΠίνακαΠίνακας ς ς ς 12121212 Ποσοστό ορθής κατηγοριοποίησης εικόνων της συλλογής. 

ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα----ερώτηµαερώτηµαερώτηµαερώτηµα    
Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

αποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτων    

Σχετικές Σχετικές Σχετικές Σχετικές 

αντιστοιχίσειςαντιστοιχίσειςαντιστοιχίσειςαντιστοιχίσεις    
ΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβεια    

Βυθός 
 

0000_0000_ 

0204_0932.jpeg 
11 11 100% 

Οστέινο 

απολίθωµα 
 

8888_1111_ 

0001_0574.jpeg 
176 176 100% 

Έντοµο 

 

4444_4444_ 

0310_0163.jpeg 
25 24 96% 

Παραποτάµια 

βλάστηση  

0000_0000_ 

1201_0224.jpeg 
30 27 90% 

Λίµνη και 

βουνά  

1073_3283_ 

1655_0018.jpeg 
60 49 82% 

Βουνοκορφές 
 

1351_3163_ 

4285_0104.jpeg 
222 176 79% 

Πεδιάδα 
 

1351_3163_ 

4290_0010.jpeg 
38 29 76% 

Καταχώρηση 

σε µουσείο 

παλαιοντο-

λογίας 
 

2222_0504_ 

0002_0006.jpeg 
136 97 71% 

Πετρώδες 

τοπίο  

0000_0000_ 

0106_0769.jpeg 
213 133 62% 

Υδάτινο 

στοιχείο  

0000_0000_ 

0102_0512.jpeg 
156 95 61% 

Να σηµειώσουµε ότι οι αλγόριθµοι αναζήτησης δεν είναι 

ειδικευµένοι, αλλά γενικής κατηγοριοποίησης. Ως εκ τούτου, λόγω 

απουσίας εκπαίδευσης του συστήµατος αναζήτησης, πιθανόν να 

παρερµηνεύονται οµοιογενείς περιοχές όπως ο ουρανός, η θάλασσα 

και το χιόνι µε περιπτώσεις όπως το «υδάτινο στοιχείο» της 

τελευταίας γραµµής του παραπάνω πίνακα. 

 

 



 

11.11.11.11. ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα    

ΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφοράΣυνεισφορά    

Στην εργασία, παρουσιάστηκαν 

x παράλληλες και κατανεµηµένες τεχνολογίες, όπως αυτές 

έχουν υλοποιηθεί στην Java (JOMP και MPJ Express, αντίστοιχα), 

µε εναλλακτική πρόσβαση στην δεύτερη από τις βιβλιοθήκες 

(επαναχρησιµοποιήσιµος κώδικας), 

x αυτόνοµες ενότητες (σύντοµα εγχειρίδια) σχετικά µε τις 

τεχνολογίες διαδικτύου RMI, servlets και JSP, καθώς και για την 

επεξεργασία εικόνας, 

x ένα προγραµµατιστικό υπόδειγµα διακοµιστή µε παράλληλο 

και κατανεµηµένο προγραµµατισµό και 

x µια µεγάλης κλίµακας διαδικτυακή εφαρµογή στην οποία 

συνδυάζονται οι προηγούµενες τεχνολογίες. 

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα    

Λόγω της αυξανόµενης και µεταβαλλόµενης συλλογής εικόνων του 

∆ιαδικτύου, παρουσιάζεται η ανάγκη αναζήτησης στον όγκο αυτό 

της πληροφορίας χρησιµοποιώντας ως ερώτηµα µια εικόνα και όχι 

λέξεις-κλειδιά. Στην παρούσα εργασία, παρατέθηκε το θεωρητικό 

πλαίσιο στο οποίο κινείται η ανάκτηση εικόνων βάσει περιεχοµένου, 

όπως επίσης επισηµάνθηκαν τεχνολογίες παράλληλης και 

κατανεµηµένης επεξεργασίας. 

Κάνοντας χρήση υβριδικών µεθόδων παραλληλισµού, µέσω MPI (MPJ 

Express) και OpenMP (JOMP) για Java, έγινε περιγραφή µιας 

εφαρµογής αναζήτησης σε υπάρχουσα συλλογή εικόνων µε 

αποµακρυσµένη κλήση µεθόδων (RMI) και παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων µέσω ιστοσελίδων διακοµιστή Java (JSP). 

Επιπρόσθετα, επεξηγηθήκαν στιγµιότυπα εκτέλεσης του λογισµικού, 

καθώς και αποσπάσµατα κώδικα προκειµένου να γίνει πιο 

κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής. 



168 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Για µια πιο συγκεκριµένη ανάλυση του λογισµικού, διεξήχθησαν 

πειραµατικά αποτελέσµατα όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης ενός 

µέσου ερωτήµατος, της προεπεξεργασίας των εικόνων και την 

ακρίβεια κατηγοριοποίησής τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έγινε 

χρήση πινάκων και διαγραµµάτων µε συγκεντρωτικά αποτελέσµατα, 

όπου φάνηκε η ικανοποιητική ταχύτητα και ακρίβεια της 

αναζήτησης. 

ΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσειςΠροτάσεις    

Επεκτάσεις Επεκτάσεις Επεκτάσεις Επεκτάσεις ή διαφοροποιήσειςή διαφοροποιήσειςή διαφοροποιήσειςή διαφοροποιήσεις της εργασίας που θα µπορούσε να 

κάνει ένας µελλοντικός ερευνητής αποτελούν µεταξύ άλλων και οι 

παρακάτω: 

x Εύρεση παρόµοιων εικόνων µε παραλληλισµό νηµάτων Java 

x Κατηγοριοποίηση εικόνων µε συσταδοποίηση (clustering) και 

την τεχνική του κοντινότερου γείτονα (nearest neighbour) 

x Ασαφής (fuzzy) λογική µε στόχο την αναζήτηση παρόµοιων 

εικόνων 

x Εύρεση εικόνων κάνοντας χρήση γενετικών αλγορίθµων 

x Συγκριτική µελέτη αλγορίθµων αναζήτησης εικόνων ως προς 

τον χρόνο και την ακρίβεια ταύτισης 

 

 

 



 

ΠαραρτήµαταΠαραρτήµαταΠαραρτήµαταΠαραρτήµατα    

i.i.i.i. Πίνακες πειραµατικών αποτελεσµάτωνΠίνακες πειραµατικών αποτελεσµάτωνΠίνακες πειραµατικών αποτελεσµάτωνΠίνακες πειραµατικών αποτελεσµάτων    

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 13131313 Πειραµατικά αποτελέσµατα αναζήτησης σε τυπικό υπολογιστή 

για κατώφλι οµοιότητας 50%  

και µέθοδο ταύτισης «50% ιστόγραµµα + 50% γράφηµα». 

ΌριοΌριοΌριοΌριο    πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    

εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

πειραµάτωνπειραµάτωνπειραµάτωνπειραµάτων    

ΣυνολικόςΣυνολικόςΣυνολικόςΣυνολικός    

χρόνος χρόνος χρόνος χρόνος 

πειραµάτωνπειραµάτωνπειραµάτωνπειραµάτων    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

100 0,056829 20 1,136577 

200 0,052069 20 1,041384 

500 0,066517 20 1,330344 

1.000 0,083864 20 1,677272 

2.000 0,112031 20 2,240612 

5.000 0,306206 20 6,124120 

1.0000 0,341045 20 6,820897 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 14141414 Πειραµατικά αποτελέσµατα αναζήτησης σε συστοιχία υπολογιστών 

για κατώφλι οµοιότητας 50% 

και µέθοδο ταύτισης «50% ιστόγραµµα + 50% γράφηµα». 

Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

1 Ιστόγραµµα 100 0,011609428 0,001978742 

  200 0,012582102 0,002902339 

  500 0,013069586 0,003268337 

  1000 0,013353246 0,004391746 

  2000 0,017085957 0,007760922 

  5000 0,025157852 0,015465056 

  10000 0,035445467 0,026100779 

  20000 0,056085553 0,046784519 
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Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

  50000 0,120259726 0,109693444 

  100000 0,22175807 0,212704989 

 Γράφηµα 100 0,01623817 0,003160434 

  200 0,018004864 0,00576292 

  500 0,019320833 0,00850598 

  1000 0,023752108 0,013243897 

  2000 0,035932491 0,025716622 

  5000 0,059876406 0,049772959 

  10000 0,10817695 0,096976381 

  20000 0,209915327 0,194566785 

  50000 0,5782033 0,543927985 

  100000 1,16818128 1,110896879 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,018438871 0,003025907 

  200 0,023546905 0,004042826 

  500 0,024038155 0,009333983 

  1000 0,029157979 0,014216388 

  2000 0,043492548 0,029018062 

  5000 0,071543799 0,056574812 

  10000 0,146196938 0,130826491 

  20000 0,262493428 0,244149398 

  50000 0,655530808 0,628476996 

  100000 1,484919945 1,441517307 

2 Ιστόγραµµα 100 0,017826271 0,006133887 

  200 0,018275616 0,004995805 

  500 0,015638575 0,00449735 

  1000 0,016377024 0,00527102 

  2000 0,021257885 0,008153754 

  5000 0,023942026 0,012809061 

  10000 0,03049184 0,017401748 

  20000 0,03913588 0,028894755 

  50000 0,137630142 0,127535503 

  100000 0,138254455 0,128384589 

 Γράφηµα 100 0,020104855 0,004788782 

  200 0,022248075 0,007633232 

  500 0,023402397 0,009388827 

  1000 0,026734469 0,012803625 

  2000 0,036048261 0,022244386 



Παραρτήµατα – 171 

Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

  5000 0,050553341 0,031663616 

  10000 0,087194999 0,064874956 

  20000 0,157408938 0,117231814 

  50000 0,781533835 0,683108654 

  100000 0,840892984 0,738503268 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,021404462 0,0048231 

  200 0,023464334 0,007123803 

  500 0,031141277 0,009561558 

  1000 0,028994688 0,012567575 

  2000 0,035537262 0,017492624 

  5000 0,054930954 0,0348146 

  10000 0,09331559 0,064164847 

  20000 0,163914499 0,129544523 

  50000 0,867357617 0,790852377 

  100000 0,84708783 0,766310361 

4 Ιστόγραµµα 100 0,01836113 0,005897499 

  200 0,019522733 0,005180793 

  500 0,018853684 0,00630421 

  1000 0,020407535 0,008394673 

  2000 0,019323444 0,008059608 

  5000 0,022136296 0,010929515 

  10000 0,029178219 0,01566493 

  20000 0,033780302 0,023518561 

  50000 0,093898547 0,083230847 

  100000 0,094986505 0,082538132 

 Γράφηµα 100 0,02106158 0,005822542 

  200 0,020417639 0,006159608 

  500 0,023111734 0,009198496 

  1000 0,025775055 0,012038924 

  2000 0,029221302 0,015829683 

  5000 0,044061382 0,024697416 

  10000 0,065468879 0,04346727 

  20000 0,119227368 0,07705265 

  50000 0,519739502 0,330184311 

  100000 0,577888616 0,430929877 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,021143732 0,004914632 
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Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

  200 0,034698476 0,005626122 

  500 0,023921502 0,006810762 

  1000 0,02665004 0,009931093 

  2000 0,031204471 0,013632519 

  5000 0,046557466 0,027021153 

  10000 0,073028291 0,049887926 

  20000 0,120694968 0,085383432 

  50000 0,517479492 0,407889575 

  100000 0,521089435 0,412439257 

8 Ιστόγραµµα 100 0,020868806 0,007758006 

  200 0,017895638 0,005550578 

  500 0,01872882 0,006652653 

  1000 0,01858384 0,006182186 

  2000 0,022226881 0,008597369 

  5000 0,022582342 0,009740433 

  10000 0,026746341 0,011515755 

  20000 0,055747307 0,044247984 

  50000 0,057242782 0,045792916 

  100000 0,060846335 0,046336834 

 Γράφηµα 100 0,021769707 0,005511959 

  200 0,022432677 0,006503572 

  500 0,021556066 0,007081347 

  1000 0,023617943 0,008976957 

  2000 0,03179925 0,015828702 

  5000 0,033691089 0,018170632 

  10000 0,109816898 0,029643956 

  20000 0,427923847 0,175448555 

  50000 0,370644879 0,190321886 

  100000 0,39460931 0,194099482 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,020717957 0,003623643 

  200 0,049062379 0,004806939 

  500 0,023399464 0,006417114 

  1000 0,027416174 0,010756208 

  2000 0,031355754 0,013445755 

  5000 0,059034184 0,040412071 

  10000 0,048968696 0,027010161 

  20000 0,564657389 0,445596254 



Παραρτήµατα – 173 

Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

  50000 0,56395841 0,222655021 

  100000 0,322111959 0,201873307 

10 Ιστόγραµµα 100 0,021571495 0,00738043 

  200 0,019179181 0,005930178 

  500 0,022880894 0,006038666 

  1000 0,02065325 0,007611348 

  2000 0,021076731 0,006988952 

  5000 0,02252457 0,006849272 

  10000 0,054067637 0,041674499 

  20000 0,049042314 0,036475317 

  50000 0,050910956 0,036139209 

  100000 0,047541033 0,03606775 

 Γράφηµα 100 0,021925436 0,006171805 

  200 0,023305758 0,00598815 

  500 0,020748093 0,006557274 

  1000 0,024463901 0,009176153 

  2000 0,029120542 0,010742202 

  5000 0,033529681 0,01795844 

  10000 0,353009315 0,14710323 

  20000 0,532323633 0,326921846 

  50000 0,33020571 0,144928025 

  100000 0,347431181 0,15712015 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,041187959 0,005469736 

  200 0,023062515 0,005611482 

  500 0,023274363 0,006144675 

  1000 0,025431347 0,007057584 

  2000 0,043220171 0,025046592 

  5000 0,035427914 0,017105714 

  10000 0,332967945 0,188101511 

  20000 0,610602095 0,192573466 

  50000 0,568043922 0,420742656 

  100000 0,305848509 0,167591713 

12 Ιστόγραµµα 100 0,025458288 0,00705005 

  200 0,020714375 0,006569628 

  500 0,021826036 0,007205536 

  1000 0,023798138 0,006959515 

  2000 0,019691228 0,00620611 
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Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

  5000 0,020886513 0,007795344 

  10000 0,062769611 0,048920893 

  20000 0,050122879 0,034820341 

  50000 0,045172919 0,032696285 

  100000 0,044476938 0,032304331 

 Γράφηµα 100 0,025981299 0,005462361 

  200 0,020362819 0,005033922 

  500 0,020432952 0,005795061 

  1000 0,021263792 0,006584971 

  2000 0,027638637 0,008884665 

  5000 0,072525219 0,015236502 

  10000 0,362337332 0,126156231 

  20000 0,365990353 0,14704218 

  50000 0,588746076 0,361497325 

  100000 0,529538307 0,30846913 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,027568534 0,009839816 

  200 0,02251509 0,004704149 

  500 0,022727273 0,005718491 

  1000 0,030817637 0,006985404 

  2000 0,027228475 0,009083065 

  5000 0,037584707 0,01694171 

  10000 0,300908112 0,141555593 

  20000 0,303566262 0,149170817 

  50000 0,296881393 0,14583084 

  100000 0,312038786 0,165617098 

13 Ιστόγραµµα 100 0,028264733 0,007383691 

  200 0,020247595 0,00623566 

  500 0,026939674 0,008003266 

  1000 0,020972128 0,007663545 

  2000 0,019476424 0,006047159 

  5000 0,024462109 0,006673229 

  10000 0,044361248 0,031265723 

  20000 0,043306456 0,030630399 

  50000 0,043015447 0,030364408 

  100000 0,043639685 0,031416631 

 Γράφηµα 100 0,030111625 0,005117157 

  200 0,021134179 0,005350219 



Παραρτήµατα – 175 

Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος Μέθοδος 

αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους πλήθους πλήθους πλήθους 

εικόνωνεικόνωνεικόνωνεικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός Υπολογιστικός 

χρόνοςχρόνοςχρόνοςχρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

  500 0,021251866 0,006097326 

  1000 0,026092138 0,006568874 

  2000 0,02390727 0,009548718 

  5000 0,048450933 0,013205821 

  10000 0,367939537 0,13562037 

  20000 0,449105813 0,214662471 

  50000 0,369761663 0,143548567 

  100000 0,408890321 0,159223272 

 
50% Ιστόγραµµα + 

50% Γράφηµα 
100 0,023310445 0,004948276 

  200 0,047617933 0,005149165 

  500 0,025361315 0,006426766 

  1000 0,025504074 0,007548871 

  2000 0,052153576 0,011622508 

  5000 0,054634875 0,013899052 

  10000 0,547094816 0,388827945 

  20000 0,573411106 0,17603798 

  50000 0,277894102 0,140278999 

  100000 0,290725473 0,138022569 

 

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 15151515 Πειραµατικά αποτελέσµατα προεπεξεργασίας  

σε συστοιχία υπολογιστών. 

Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους εικόνωνπλήθους εικόνωνπλήθους εικόνωνπλήθους εικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός χρόνοςΥπολογιστικός χρόνοςΥπολογιστικός χρόνοςΥπολογιστικός χρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

1 500 11,13512616 10,35946284 

 1000 16,25903995 15,72565162 

 5000 68,98136445 68,35115501 

 10000 123,7361675 123,2882104 

 50000 608,7804201 605,2819726 

 100000 1174,925867 1171,136076 

2 500 4,533553271 4,31704705 

 1000 7,541752315 7,312596905 

 5000 32,62767306 32,19842588 

 10000 76,78191638 76,29412807 

 50000 322,9133367 321,7605064 

 100000 613,8353887 611,7415891 
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Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος 

διεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιώνδιεργασιών    

ΌριοΌριοΌριοΌριο    

πλήθους εικόνωνπλήθους εικόνωνπλήθους εικόνωνπλήθους εικόνων    

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος    εκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσηςεκτέλεσης    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

Υπολογιστικός χρόνοςΥπολογιστικός χρόνοςΥπολογιστικός χρόνοςΥπολογιστικός χρόνος    

(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)(δευτερόλεπτα)    

4 500 2,929524203 2,684336458 

 1000 13,14124873 12,86738705 

 5000 49,59976305 49,10564027 

 10000 74,17326316 73,53840785 

 50000 348,9782941 347,1948154 

 100000 404,3480376 402,1429865 

8 500 1,971808991 1,764417306 

 1000 3,023839708 2,776232105 

 5000 10,54688229 10,10659249 

 10000 20,0322934 19,57297627 

 50000 91,90763211 90,78705692 

 100000 188,3441705 186,0746401 

12 500 1,793614905 1,603525836 

 1000 2,531876356 2,278249466 

 5000 8,59136103 8,193438142 

 10000 29,10518743 28,63810712 

 50000 182,2826609 180,8648434 

 100000 149,7823949 147,6112652 

13 500 1,793356578 1,558417454 

 1000 2,392370925 2,159722174 

 5000 9,319331779 8,947855875 

 10000 16,08470553 15,58582874 

 50000 93,54698257 92,22969171 

 100000 133,2282078 131,0072336 

 

 



Παραρτήµατα – 177 

ii.ii.ii.ii. Πηγαίος κώδικας και συλλογή εικόνωνΠηγαίος κώδικας και συλλογή εικόνωνΠηγαίος κώδικας και συλλογή εικόνωνΠηγαίος κώδικας και συλλογή εικόνων    

Στον επισυναπτόµενο ψηφιακό δίσκο (CD) περιέχεται το κείµενο της 

παρούσας εργασίας, ο πηγαίος κώδικας Java της εφαρµογής, οι 

εξαρτώµενες βιβλιοθήκες λογισµικού, καθώς και µέρος της συλλογής 

εικόνων που χρησιµοποιήθηκε. 
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