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REZUMAT 

monitori

metode de prelucrare a imaginilor 

Descrierea acestor metode 
unul dint
Pentru aceasta au fost 

Pentru a 
facilita  
implementarea unor editoare de grafuri. Acestea folosesc 

dezvoltarea 
 

ESIP (Environment Oriented Satellite Data Processing 

GreenLand, oferind servicii pentru 
Procesarea datelor 

de dimensiuni mari (imagini satelitare în 
particular) 

, 
GreenLand, 

executa procese paralele într-un interval redus de timp. 

Cuvinte cheie 

Imagini satelitare, grafuri,  
Grid, descrierea proceselor, . 

Clasificare ACM 

H5.2. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): 
Miscellaneous.  

INTRODUCERE 

 
utilizatorul, folosite pentru generarea operator

ginilor 
satelitare. 

 Modelele de 

pre
 metode de clasificare, operatori de extragere a 

 operatori statistici, operatori 
matematici, etc. Toate aceste forme de prelucrare sunt 
descrise prin formule matematice, care pe baza unui set de 

 

diferite modele de prelucrare a imaginilor satelitare. 
Pentru a facilita descrierea acestor concepte, a fost 

: 
. 

programare a utilizatorilor, prin folosirea unor tehnici de 
mit descrierea grafurilor sub 

 

mplexe. 
ora 

  prin algoritmi 
 diferite limbaje de programare. 

Grafurile descri
 

sub

denumirea de hipergraf. 

OperatorEditor ofer izatorilor posibilitatea de a crea 
re a 

unui 
acestuia

utilitatorului, au loc o serie de procese complexe, care 
includ: validarea 

îngerile impuse, etc. Se 
poate observa astfel o r

 

Prin intermediul uneltei WorkflowEditor, utilizatorul are 
posibilitatea de a dezvolta structuri complexe de grafuri, 
denumite hipergrafu

acestea, a parcurgerii recursive a 
hipergrafului, gestionarea resurselor interne, etc. 
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i cri  
nea 

celor 

implementare. 

 

Unul dintre obiectivele care au contribuit la descrierea sub 
form  l-a reprezentat 
posibilitatea de integrare (prin intermediul platformei 
SHIWA [1]) cu grafuri dezvoltate folosind alte tehnologii: 
Pegasus [2], Taverna [3]  [4]. Astfel, se poate 
construi un proiect SHIWA (SHaring Interoperable 
Workflows for large-scale scientific simulations on 
Available DCIs) care permite includerea grafurilor 

descrise folosind aceste 
tehnologii. Toate acestea se vor executa pe baza limbajelor 
în care au fost implementate, iar rezultatul final este 
disponibil într-  în cadrul proiectului 
SHIWA. 

Grafurile descrise anterior se folosesc în continuare pentru 

proceselor Grid sub form  de grafuri. Printre acestea cele 
mai importante sunt: JSDL (Job Submission Description 
Language), GXML (Guideline XML) sau JSL (Job 
Description Language). Acestea permit descrierea 
grafurilor pe baza limbajului XML, ceea ce introduce 

utilizatori care le 
pot folosi. 

ARHITECTURA SISTEMULUI 

Sistemul care se afl nul client-
server (Figura 1), format din mai multe module conectate 
prin intermediul serviciilor REST [5]  [6]. 

gProcess [7 8]. gProces

proceselor pe platforma Grid [9]. 

Independent platforma ESIP, care 

ului
: date de 

intrare, date de  

separate, cu 

calculatoare. 

eneric 
L

într-un mod prietenos cu utilizatorul, 

culise. 

: 
-Process Description 

Graph -
Instantiated Process Description Graph). 

platforma gProcess. 

e reprezi

 
dezvoltarea hipergrafurilor. Aceste  

e 
programare de nivel înalt. 

O
 

divizi , 
compor  

lizatorul are 
nevoie pentru a 

 

 
combinarea lor într-
tipurilor. 

, se de 
platforma gProcess. Aici grafurile nu mai 

sunt reprezentate ca e din tabelele bazei de date, ci 
ca e XML. 

, iar 
GreenL uneltelor 

. 

MODELUL CONCEPTUAL A IE 

Land Interface sunt bazate pe 
le, 

într-  

, fiecare 
nod al unui gr
un alt graf în sine. 

Operatorul este un caz special, deoarece constituie 
invocarea unui executabil pe un nod Grid. De aceea  

i se specifice datele de intrare, 

 

Platformele Figura 1. Arhitectura platformei GreenLand 
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corectitudinea  

Prima dintre aceste constr

 
grafurilor verificate. 

ale În cazul în 
 , iar 

conectate cu ajutorul unei muchii. 

Rolul muchiilor este de a indica sensul de curgere a 
fluxului de date printr-
programului distribuit. 

. Astfel, ele se pot afla în 
 (

). 

 

Prin urmare  g
modele operatori
complexe  de 
forma . 

<?xml version= 1.0  encoding= UTF-8  ?> 

<Workflow> 

<Nodes> 

<Operator id= 6  name= NDVI  idDB= 64 > 

<Preconditions> 

<Input id= 1 /> 

<Input id= 2 /> 

<Input id= 3 /> 

<Input id= 4 /> 

</Preconditions> 

</Operator> 

</Nodes> 

</Workflow> 

INTEROPERABILITATEA GRAFURILOR FOLOSIND 
PLATFORMA SHIWA 

 externe, 
implementate în sisteme similare
dezvoltare  de folosirea hipergrafurilor curente 
(generate prin intermediul uneltei WorkflowEditor) în 
cadrul platformei SHIWA (SHaring Interoperable 
Workflows for large-scale scientific simulations on 
Available DCIs). 

Proiectul SHIWA  

ofere servicii de interoperabilitate de nivel înalt, prin 
ora standardizarea grafurilor, 

dezvoltate folosind diferite sisteme. 

Aceste sisteme folosesc limbaje multiple de descriere a 
Workflow), fiecare prezentând o 

 

În prezent   
ware performante, 

dezvoltarea 

implementarea acestor algoritmi de procesare. Principala 

de acestea sunt incompatibile între ele, putând fi folosite 
doar într-un cadru restrâns. 

 -
un mod transparent pentru utilizator. 

Proiectul SHIWA are în vedere eliminarea acestor 

standardizarea grafurilor implicate în procesele de 
prelucrare. 

Interoperabilitat
sisteme diferite, inlcuzând infrastructuri eterogene (Grid, 
Cloud, clustere specializate, etc.). Principalele avantaje ale 
acestei metodologii sunt: 

 

 

 
de tehnologiile folosite pentru dezvoltarea 
acestora; 

 
 

În prezent pr patru 
categorii de grafuri, implementate prin intermediul 
platformelor ASKALON [10], Pegasus, PGRADE [11] 
Triana. e 

 a grafurilor GreenLand cu 

fost deja realizat, prin memorarea acestor structuri în baza 
de date ESIP. Astfel, este nevoie de implementarea unor 

direct spre platforma SHIWA. 

GRAFURILOR 

imaginilor satelitare de dimensiuni mari (de ordinul GB), 
  

  a acestor tipuri de 

de cod 
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GreenLand. 

WorkflowEditor este acela de a facilita dezvoltarea 
grafurilor 

m
întâlnite frecvent în limbajele de programare, prin 

 

Fiecare graf este format din mai multe noduri, iar fiecare 
iri. 

imaginilor 
a 

/
 

utilizatorul 

.  

De cele mai multe ori prelucrarea imaginilor satelitare, 
presupune scenarii de utilizare a unor fenomene din lumea 

x

definirea unor structuri 

Dezvoltarea în mod vizual a acestor structuri (grafuri 

 

 
un anumit model de organizare din 

s dificil, care 

operatorului de  

Nu în ultimul rând, prin descrierea  a grafurilor, 

posibilitatea de integrare a algoritmilor GreenLand cu 
module de prelucrare descrise în cadrul altor sisteme. 
Acest aspect este foarte important pentru partajarea 

lor  care folosesc 
 

teoretic, 
 platformei GreenLand 

uneltelor componente s-au folosit euristicile lui Nilsen 
[12]. 

sunt exp
grup va fi format dintr- -5 utilizatori, 

-se identificarea problemelor întâlnite de 
 

UNE UTILIZATOR 

Platformele 
i operatori folosite pentru dezvoltarea programelor Grid. 

Pentru a putea insera un operator, utilizatorul treb  
specifice 

 de 
care acesta are nevoie (ex.: biblioteci partajate, 

Figura 2  
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configurare, etc.)
o descriere care  

i nivelul de partajare. Toate 
colectate prin intermediul unui 

formular. 

, 
acesta nu mai este folosit în alte contexte. În caz contrar 

 va avea efectul de a-l elimina din lista 
de operatori pe care utilizatorul o poate folosi pentru a 

va 
persista în grafurile deja existente. i unui 
operator existent sunt introduse o serie de , cum ar 
fi:  

 

Un astfel de model în care nodurile unui graf pot fi 
expandate în noduri atomice sau alte grafuri, introduce 

zat. Un graf care 
face parte dintr-un alt graf este referit în continuare sub 
denumirea de subgraf. 

Reprezentarea nodurilor 

a fost 
lizatorului 

descrierea într-un mod vizual a nodurilor (Figura 2. 
2). Operatorii de 

subgrafurile 
prin intermediul dreptunghiurilor geometrice. 

 pe baza coordonatelor 

scalare presupun  ca urmare o 
Se folosesc 

coordonate ecran, facilitând astfel transformarile 
geometrice aferente. Folosirea acestor tipuri de coordonate 

deosebire de coordonatele normalizate care folosesc valori 

reduce dimensiunea datelor referitoare la 
grafului. din baza de date 

le editorului. 

 
scalarea  acestuia, pentru a se integra perfect în 

 
dintre noduri  

Conectarea nodurilor 

fiecare nod al unui hipergraf 
e 

 Trebuie 

WorkflowEditor nu permite dezvoltarea grafurilor ciclice, 
. 

Construirea unui graf presupune specificarea nodurilor 

baza de date ESIP. Unealta WorkflowEditor cuprinde 

descrise anterior
tehnica de tragere- -plasare, folosind dispozitivul maus. 
Astfel, utilizatorul are posibilitatea de a plasa nodul 
respectiv în orice regiune a zonei active. În cazul în care 

a
 

unui nod se verific  
noduri existente. 

 
unui arc, intr

-o alt  
culoare. 

 Modul de ad a 
iilor (arcelor âne activ pân nd se selecteaz  alt 

mod, deoarece în cazul general se adaug simultan mai 
multe arce. 

Pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra unui graf 
complex, sau pentru putea vizualiza regiuni specifice din 
graf, utilizatorul are posibilitatea de a realiza  de 
scalare. 

 

Aranjarea nodurilor în graf se poate realiza automat. 
Graful fiind unul orientat i aciclic, algoritmul de afi are 
cel mai adecvat este unul ierarhic. Algoritmul presupune 
mai multe etape: aranjarea nodurilor pe nivele orizontale,  
reducerea num rului de intersec ii ale arcelor, iar la final 
asignarea coordonatelor x i y 
minimizarea lungimii arcelor. 

În 
cazul în care avem de-a face cu o ierarhie de grafuri, 

re posibilitatea de a le 
vizualiza atât  

Deoarece subgrafurile pot reprezenta la rândul lor structuri 
complexe, este de preferat, pentr  logica 

vizibil în orice moment. Acesta presupune  ce am 
acestuia ne va 

 

dintr-
unea de expandare a unui subgraf presupune 

ele vor putea fi expandate în mod similar. Parcurgerea 
unui hipergraf se poate realiza folosind conceptele de 

V. Posea, G.S. Cojocar (eds.), RoCHI 2012

133



6 

 

prin selectarea nivelului dorit dintr-
multiple. 

Nodurile grafurilor sunt conectate prin muchii 
  

nu pot prevedea cicluri deoarece o 
 O 

vizualizarea lor e 
 utilizator. 

Personalizarea  

GreenLand 
specifica culoarea, 

muchiilor. 

pentru a indica zonele finalizate (culoarea verde spre 

 Pentru ac
: 

 
grafurilor; 

 
disponibile 

  
proprie; 

 Al treilea caz face referire la nevoia de a 
personaliza lor, astfel 

acestora. În 
acest caz -utilizator are efect asupra 

 

CONCLUZII 

complexe prin intermediul unor metafore vizuale, care 

 

prin proces ale unui novice cu nevoia de flexibilitate a 

personalizeze 
,  

D le ulterioare ale acestor i 

grafurilor, cum este SHIWA. 

 

Tema de cercetare face parte din proiectul enviroGRIDS, 
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