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Σύνοτη 

Αυτι θ εργαςία αςχολείται με τθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ αυτόματθσ 
μετάφραςθσ κειμζνου από φωτογραφίεσ. Συγκεκριμζνα αναλφεται θ διαδικαςία ανάπτυξθσ 
μίασ εφαρμογισ για κινθτά με λειτουργικό ςφςτθμα Android με τθν οποία ο χριςτθσ μπορεί 
να τραβιξει μία φωτογραφία ενόσ κειμζνου, θ οποία αποςτζλλεται ςε ζναν server που 
αναλαμβάνει να αναγνωρίςει το κείμενο και να το μεταφράςει. Η μετάφραςθ κατόπιν 
αποςτζλλεται πίςω ςτον χριςτθ. 

Επιπλζον παρουςιάηονται κάποια ςτοιχεία τόςο για τθν οπτικι αναγνϊριςθ 
χαρακτιρων (OCR), τθν αυτόματθ μετάφραςθ κειμζνου και γίνεται μία ειςαγωγι ςτισ 
δυνατότθτεσ του Android και των τεχνολογιϊν Servlet τθσ Java. 
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Abstract 

This thesis deals with the development of an application that automatically 
translates text from photographs. The project is separated into an Android application that 
allows the user to take a picture containing text. The image is sent to a remote server that 
recognizes the characters in it, translates it to another language and sends the text back to 
the user. 

In addition we give a basic introduction to the optical character recognition and 
automatic translation technologies, as well as the capabilities of the Android operating 
system and the Java Servlet technology. 
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1 Ειζαγυγή 

1.1 Περίληψη 

Αυτι θ πτυχιακι εργαςία παρουςιάηει τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ μίασ εφαρμογισ 
αυτόματθσ μετάφραςθσ κειμζνου για κινθτά Android. Η εφαρμογι ηθτάει από τον χριςτθ 
να πάρει μία φωτογραφία ενόσ ξενόγλωςςου κειμζνου, το οποίο αποςτζλλει ςε ζναν 
απομακρυςμζνο server μζςω internet. Αυτόσ το αναλφει με χριςθ τεχνολογίασ 
αναγνϊριςθσ χαρακτιρων και χρθςιμοποιεί μία υπθρεςία αυτόματθσ μετάφραςθσ για να 
πάρει τθν ελλθνικι μετάφραςθ του κειμζνου και να ςτθν ςτείλει πίςω τθν εφαρμογι ςτο 
κινθτό. 

1.2 Κίνητρο για την διεξαγωγή τησ εργαςίασ 

Τα κινθτά τθλζφωνα είναι πλζον ζνα μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ ενόσ μεγάλου 
μζρουσ του πλθκυςμοφ του πλανιτθ. Πμωσ πλζον δεν πρόκειται για χαηζσ ςυςκευζσ που θ 
μοναδικι εργαςία που επιτελοφν είναι να παίρνουν ζνα τθλζφωνο, αλλά πρόκειται για 
μικροφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, που πολλζσ φορζσ ζχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ 
από ςτακεροφσ υπολογιςτζσ παλιότερθσ γενιάσ. 

Σε αυτό το πλαίςιο κελιςαμε να δθμιουργιςουμε μία εφαρμογι για τζτοια 
τθλζφωνα που ςυνδυάηει τισ τεχνολογίεσ τθσ οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων και τθσ 
αυτόματθσ μετάφραςθσ κειμζνου. Θεωρϊντασ πωσ και οι δφο τομείσ δίνουν ςυναρπαςτικζσ 
ευκαιρίεσ ςτουσ χριςτεσ προςπακιςαμε να εξερευνιςουμε πωσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν 
ςε μία ςφγχρονθ εφαρμογι. 

1.3 Σκοπόσ και ςτόχοι εργαςίασ 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα με 
λειτουργικό ςφςτθμα Android μζςω τθσ οποίασ ο χριςθσ κα μπορεί να τραβάει μία 
φωτογραφία ενόσ ξενόγλωςςου κειμζνου που τον ενδιαφζρει. Η εφαρμογι κα 
αναλαμβάνει να αναγνωρίςει το κείμενο που περιζχει και να το μεταφράςει αυτόματα ςτα 
ελλθνικά, χωρίσ άλλθ παρζμβαςθ. Ζπειτα κα εμφανίηει το κείμενο του αποτελζςματοσ. 

Μζςω τθσ παραπάνω διαδικαςίασ κζλουμε να δοφμε τθν κατάςταςθ που κα 
αντιμετωπίςει ζνασ προγραμματιςτισ που προςπακεί να ςυνδυάςει αυτζσ τισ τεχνολογίεσ. 

1.4 Δομή εργαςίασ 

Κεφάλαιο 1 – Περίληψη: Ρρόκειται για αυτό το κεφάλαιο, με γενικζσ πλθροφορίεσ 
για τθν εργαςία. 

Κεφάλαιο 2 – Ζξυπνα τηλζφωνα και το λειτουργικό ςφςτημα Android:  Σε αυτό το 
κεφάλαιο παρουςιάηουμε κάποια βαςικά ςτοιχεία για τα ζξυπνα τθλζφωνα και τα βαςικά 
ςτοιχεία των κινθτϊν Android. 

Κεφάλαιο 3 – Εγκατάςταςη εργαλείων:  Αυτό το κεφάλαιο δείχνει τα εργαλεία που 
χρθςιμοποιιςαμε και από ποφ μπορεί να τα βρει ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ. 

Κεφάλαιο 4 – Ανάλυςη εφαρμογήσ:  Το τζταρτο κεφάλαιο περιζχει τθν ανάλυςθ 
του κϊδικα τθσ εφαρμογισ και τεχνικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ρυκμίςεισ και το 
πρωτόκολλο επικοινωνίασ. 
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Κεφάλαιο 5 – Οδηγίεσ χρήςησ εφαρμογήσ:  Εδϊ δίνουμε τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ 
ϊςτε κάποιοσ να μπορεί να τρζξει τθν εφαρμογι μασ από τα παραδοτζα που 
προμικεφουμε. 

Κεφάλαιο 6 – Συμπεράςματα:  Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηουμε τα 
ςυμπεράςματα που προζκυψαν μζςω τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ. 
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2 Έξςπνα ηηλέθυνα και ηο λειηοςπγικό ζύζηημα 
Android 

2.1 Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια ζχει γίνει μία πολφ μεγάλθ αλλαγι ςτον χϊρο τθσ 
πλθροφορικισ με τθν πολφ μεγάλθ εξάπλωςθ των ζξυπνων κινθτϊν ι smartphones, τα 
οποία δίνουν ςτουσ χριςτεσ τουσ δυνατότθτεσ να κάνουν πράγματα που παλιότερα 
γίνονταν μόνο με υπολογιςτζσ και κυρίωσ κακιςτοφν εφικτι τθν ανάπτυξθ και τθν χριςθ 
διαφόρων προγραμμάτων που δεν ζχουν γραφτεί μόνο από τον καταςκευαςτι τθσ 
εκάςτοτε ςυςκευισ όπωσ παλιότερα. 

Αν και ςτο παρελκόν είχαν γίνει προςπάκειεσ ανάπτυξθσ ςυςκευϊν που 
προςζφεραν επιπλζον δυνατότθτεσ, θ δυνατότθτα για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των ςυςκευϊν 
δόκθκε από τθν εξζλιξθ του hardware, το οποίο πλζον είναι ςυγκρίςιμο με τουσ 
ςυμβατικοφσ υπολογιςτζσ παλαιότερων χρόνων. Η επιπλζον υπολογιςτικι ιςχφ δίνει τθ 
δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν με πολφ διαφορετικό τρόπο από τα κλαςςικά τθλζφωνα. 

Η βαςικότερθ αλλαγι ζγινε ςτθ νοοτροπία των εταιρειϊν, οι οποίεσ πριν από τθν 
εμφάνιςθ αυτϊν των ςυςκευϊν κεωροφςαν ότι τα κινθτά τθλζφωνα ζπρεπε να είναι 
απόλυτα αποκλειςμζνα από τουσ χριςτεσ ϊςτε να μθν μποροφν να κάνουν καμία αλλαγι 
ςε αυτά. Ρλζον ενκαρρφνουν και βοθκάνε τουσ προγραμματιςτζσ να γράφουν νζεσ 
εφαρμογζσ για αυτά προςφζροντασ τα απαραίτθτα εργαλεία και documentation. 

Αυτό οφείλεται ςτθ βαςικι ιδζα πωσ οι επιπλζον εφαρμογζσ δίνουν μεγαλφτερθ 
αξία ςτθ ςυςκευι και τθν κάνουν περιςςότερο ελκυςτικι ςτουσ καταναλωτζσ, ενϊ 
ταυτόχρονα δεν χρειάηεται να αναπτφςςουν όλεσ τισ εφαρμογζσ που μπορεί να χρειαςτεί 
κάποιοσ, γλυτϊνοντασ και το κόςτοσ τουσ. 

2.2 Ζξυπνα τηλζφωνα 

2.2.1 Σι είναι ζξυπνο τηλζφωνο 

Ζνασ απόλυτοσ οριςμόσ για το τι είναι ζξυπνο τθλζφωνο δεν είναι εφκολο να δοκεί, 
κακϊσ υπάρχουν πάρα πολλζσ παραλλαγζσ και θ ζννοια του όρου ζχει αλλάξει με το 
πζραςμα του χρόνου. Πμωσ είναι γενικά αποδεκτό πϊσ ζνα ζξυπνο τθλζφωνο είναι μία 
ςυςκευι κινθτοφ τθλεφϊνου που προςφζρει δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο και ζχει 
τθν δυνατότθτα να εκτελεί αρκετζσ εφαρμογζσ, τισ οποίεσ μπορεί να επιλζξει ο χριςτθσ. 

Οι βαςικζσ δυνατότθτεσ που προςφζρουν τα ζξυπνα τθλζφωνα πθγάηουν από τα 
κλαςςικά Personal Digital Assistants (PDA), τα οποία ιταν θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που 
προςζφεραν αρχικά τισ λειτουργίεσ ενόσ προςωπικοφ θμερολογίου και ςτθν πορεία 
μποροφςαν να ςυνδεκοφν με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ι με το διαδίκτυο για τθν 
ανταλλαγι δεδομζνων. 

Σταδιακά ςε αυτά προςτζκθκε και ζνα πλικοσ από λειτουργίεσ άλλων φορθτϊν 
ςυςκευϊν, όπωσ φορθτά media players, ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ και 
βιντεοκάμερεσ, ςυςτιματα παγκόςμιασ εφρεςθσ κζςθσ (GPS) κα. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ ζγινε 
εφικτόσ από τισ επιπλζον δυνατότθτεσ τθσ ςυςκευισ, θ οποία μποροφςε να υποςτθρίξει 
όλα τα παραπάνω. 

Αν και δεν είναι απαραίτθτο, πολλά ςφγχρονα smartphones περιλαμβάνουν επίςθσ 
οκόνεσ αφισ υψθλισ ανάλυςθσ και web browsers που εμφανίηουν τυποποιθμζνεσ 
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ιςτοςελίδεσ, κακϊσ και βελτιςτοποιθμζνεσ ιςτοςελίδεσ για κινθτά. Η πρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα υψθλισ ταχφτθτασ παρζχεται μζςω Wi-Fi και μζςω κινθτϊν ευρυηωνικϊν 
υπθρεςιϊν. Τα τελευταία χρόνια, θ ταχεία ανάπτυξθ ςτθν αγορά των εφαρμογϊν για κινθτά 
και ςτο εμπόριο κινθτϊν τθλεφϊνων ζχει γίνει οδθγόσ για τθν ευρεία υιοκζτθςθ των 
smartphones. 

2.2.2 Λειτουργικό φςτημα 

Το κυριότερο χαρακτθριςτικό που ξεχωρίηει τα smartphones είναι το  λειτουργικό  
ςφςτθμα  που  χρθςιμοποιοφν. Αυτό αρχικά δθμιουργεί ζκπλθξθ ςτουσ χριςτεσ κακϊσ θ 
ζννοια του λειτουργικοφ είναι ςυνυφαςμζνθ με τουσ κλαςςικοφσ υπολογιςτζσ και όχι με 
φορθτζσ ςυςκευζσ. Ραρόλα αυτά πρόκειται για ζνα πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό που 
μπορεί να αλλάξει πολφ τισ λειτουργίεσ που προςφζρει θ ςυςκευι. 

Ραλιότερα κάκε εταιρεία που ζφτιαχνε κινθτά τθλζφωνα ζγραφε το δικό τθσ 
software για να λειτουργοφν, το οποίο και κρατοφςε κλειςτό. Ρλζον είναι πολφ 
ςυνθκιςμζνο, ειδικά ςτο χϊρο του Android το λειτουργικό να μθν ζχει γραφτεί από τον 
καταςκευαςτι. 

Ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο το λειτουργικό είναι ςθμαντικό είναι το ότι 
κακορίηει με ποιεσ εφαρμογζσ κα είναι ςυμβατι θ ςυςκευι. Μία ςυςκευι που ζχει 
εξαιρετικό hardware αλλά δεν ζχει διαδεδομζνο λειτουργικό δεν είναι τόςο χριςιμθ, γιατί 
δεν κα υπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ για το τθλζφωνο. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ Mobile OS, δθλαδι ενόσ λειτουργικοφ για κινθτά 
είναι πλζον παρόμοια με αυτά ενόσ κανονικοφ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Επιπλζον τα πιο 
διαδεδομζνα λειτουργικά κινθτϊν ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτα λειτουργικά ςυςτιματα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτουσ υπολογιςτζσ, και ςυγκεκριμζνα ςτο Linux και ςτα Windows. 

Πμωσ, αν και ζχουν κοινι καταγωγι δεν μποροφν να είναι απόλυτα όμοια. Ο 
ςθμαντικότεροσ ςτόχοσ ενόσ λειτουργικοφ για κινθτά είναι το να καταναλϊνει όςον το 
δυνατόν λιγότερουσ πόρουσ, κακϊσ αυτζσ οι ςυςκευζσ δεν είναι όςο δυνατζσ είναι οι 
κανονικοί υπολογιςτζσ και ζχουν περιοριςμζνθ διάρκεια μπαταρίασ. 

2.3 Το λειτουργικό ςφςτημα Android 

2.3.1 Γενικά 

Το λειτουργικόσ ςφςτθμα Android αναπτφχκθκε με πρωτοβουλία τθσ εταιρείασ 
Google ςε ςυνδυαςμό με τον οργανιςμό OHA (Open Handset Alliance). Είναι ζνα 
λειτουργικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτο Linux, με τθν ίδια βαςικι αρχιτεκτονικι και 
δυνατότθτεσ. 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό του είναι ότι, αν και αναπτφςςεται από μία ομάδα των 
μεγαλφτερων καταςκευαςτϊν παγκοςμίωσ, προςφζρεται απολφτωσ δωρεάν. Αυτόσ ο 
ςυνδυαςμόσ ποιότθτασ και κόςτουσ ζχει ςυμβάλει ςτθν μεγάλθ εξάπλωςι του και ςτθ 
χριςθ του από το μεγαλφτερο μζροσ καταςκευαςτϊν.  

2.3.2 Εφαρμογζσ ςτο Android 

Στθν πλατφόρμα Android δεν υπάρχει καμία διάκριςθ μεταξφ ανεξάρτθτων και 
εςωτερικϊν εφαρμογϊν όπωσ θ ανταλλαγι μθνυμάτων, τα προγράμματα περιιγθςθσ ςτο 
web όπου ο καταςκευαςτισ παραχωροφςε ςτον προγραμματιςτι δικαίωμα 
εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ και γνϊςθσ του εςωτερικοφ λογιςμικοφ και του firmware τθσ 
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ςυςκευισ. Οι ίδιεσ βιβλιοκικεσ χρθςιμοποιοφνται για όλεσ τισ εφαρμογζσ Android, οι 
οποίεσ διακζτουν πρωτοφανι δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτο υποκείμενο υλικό και μποροφν 
να διευρυνκοφν ι να αντικαταςτακοφν. Ρροςαρμόηοντασ ςε ςυγκεκριμζνουσ διακομιςτζσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, παραδείγματοσ χάριν το Microsoft Exchange ι το Lotus Notes, 
οι προγραμματιςτζσ Android ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να ςχεδιάηουν προγράμματα-
πελάτθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δωρεάν. 

2.3.2.1 Διανομή εφαρμογών 

Οι προγραμματιςτζσ πλζον μποροφν να γράψουν, να δθμοςιεφςουν, να πουλιςουν 
οποιοδιποτε είδοσ εφαρμογισ και με οποιοδιποτε μοντζλο ειςοδιματοσ αυτοί επικυμοφν. 
Μποροφν ακόμθ με τισ εφαρμογζσ τουσ να απευκυνκοφν και ςε μικρότερα κοινά και όχι 
μόνο ςτα μεγαλφτερα που ςυνικωσ οι εταιρείεσ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ 
επικυμοφν. Ζτςι υπάρχει, για ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ θ δυνατότθτα κάκετθσ αγοράσ. 
Υπάρχει πλζον λφςθ ςε διάφορα προβλιματα που αντιμετϊπιηαν παλιά οι 
προγραμματιςτζσ. Ραραδείγματοσ χάριν, λφςθ ςτθν τακτικι των εταιριϊν να παρζχουν 
εφαρμογζσ μόνο για τουσ πολλοφσ, λφςθ ςτουσ περιοριςμοφσ των μοντζλων ειςοδιματοσ, 
τιμολόγθςθσ και τθσ πλθρωμισ πνευματικϊν δικαιωμάτων, λφςθ ςτον περιοριςμό του 
αρικμοφ των ανταγωνιςτικϊν εφαρμογϊν ενόσ ςυγκεκριμζνου τφπου. 

2.4 Οπτική αναγνϊριςη χαρακτήρων 

Ο κλάδοσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν που αςχολείται με τθν μετατροπι μίασ 
εικόνασ ςε κείμενο είναι θ ανάλυςθ εικόνασ και θ οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων. Για τθν 
υπολογιςτικι αναγνϊριςθ να επεξεργαςτεί τθν εικόνα με ζναν τζτοιο αλγόρικμο ϊςτε να 
μπορζςει να διαχωρίςει τα γράμματα και να αναγνωρίςει το κάκε ζνα από αυτά. 

Η εξζλιξθ των προγραμμάτων OCR ςυνεχίηεται ςτακερά από το 1974. Αν και θ 
λειτουργία που επιτελοφν κεωρείται απλι και αυτονόθτθ από τουσ ανκρϊπουσ, είναι 
αρκετά πολφπλοκθ για τουσ υπολογιςτζσ. Αυτοί οι αλγόρικμοι ζχουν πολφ μεγάλο 
υπολογιςτικό κόςτοσ και απαιτοφν αρκετό χρόνο για τθν εκτζλεςι τουσ.  

 

Εικόνα 2-1 Ανάλυςη εικόνασ από ζνα πρόγραμμα OCR. 
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Επιπλζον, ζχουν αρκετά μειονεκτιματα. Η εξζλιξθ τουσ ϊςτε να μποροφν να 
αναγνωρίςουν κείμενο γραμμζνο ςε διαφορετικζσ γραμματοςειρζσ είναι μία ςχετικά 
πρόςφατθ εξζλιξθ, ενϊ παλιότερα χρειαηόταν ειδικι εκπαίδευςθ για τθν αναγνϊριςθ κάκε 
γράμματοσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ γραμματοςειρά. Η αναγνϊριςθ χειρόγραφου κειμζνου 
απζχει ακόμθ πάρα πολφ από το να είναι εφικτι. 

Χαρακτθριςτικό τθσ ικανότθτασ κάκε αλγορίκμου είναι το ποςοςτό επιτυχίασ του, 
το οποίο χαρακτθρίηει το πόςα γράμματα μπορεί να αναγνωρίςει ςωςτά ο αλγόρικμοσ επί 
του ςυνόλου που του δίνεται. Οι πιο προθγμζνοι ςφγχρονοι αλγόρικμοι ζχουν ποςοςτά 
επιτυχίασ πάνω από 99%. Πμωσ, αν και αυτό το νοφμερο ακοφγεται υψθλό, ζχει πολφ μικρι 
πρακτικι χρθςιμότθτα. 

Για παράδειγμα, αν ζνα τζτοιο πρόγραμμα χρθςιμοποιθκεί για τθν μετατροπι ενόσ 
βιβλίου ςε θλεκτρονικό κείμενο, θ φπαρξθ ενόσ λάκουσ ςε κάκε εκατό γράμματα κάνει τθν 
ανάγνωςθ εξαιρετικά δυςάρεςτθ. Ακόμθ χειρότερα, υπάρχουν κείμενα που περιζχουν 
ςτοιχεία που δεν μποροφν να περιζχουν λάκθ, όπωσ αρικμοί τθλεφϊνου ι ταυτότθτασ. 
Τζτοια κείμενα είναι αδφνατον να διαβαςτοφν αυτόματα, κακϊσ ακόμθ και το παραμικρό 
λάκοσ κακιςτά τισ πλθροφορίεσ άχρθςτεσ. 

Συνικωσ τζτοια προγράμματα ςυνδυάηονται με εφαρμογζσ ορκογραφικοφ ελζγχου. 
Πμωσ αυτό δεν είναι ιδανικό, κακϊσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζνα λάκοσ μπορεί να ζχει γίνει 
ςε μία διφοροφμενθ λζξθ ι ςε ζνα όνομα. Επιπλζον μπορεί να υπάρχει και ζνα 
ορκογραφικό λάκοσ ςτο αρχικό κείμενο, του οποίου θ διόρκωςθ να είναι προβλθματικι ι 
να αλλάξει το νόθμα. 

2.4.1 Πηγζσ 

Σχεδόν πάντα οι εικόνεσ ςτισ οποίεσ κα εφαρμοςτεί μία εφαρμογι OCR δεν 
βρίςκονται ζτοιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι αλλά πρζπει να δθμιουργθκοφν. 

Υπάρχουν δφο βαςικοί τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να γίνει αυτό. Ο πρϊτοσ 
είναι θ χριςθ ενόσ ςαρωτι και ο δεφτεροσ θ χριςθ μίασ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ. 
Σε ιδανικζσ ςυνκικεσ δεν υπάρχει γενικά κάποιο πλεονζκτθμα ςτθν ποιότθτα ανάμεςα ςτισ 
δφο πθγζσ. Ρρακτικά όμωσ ζνασ ςαρωτισ καλισ ποιότθτασ μπορεί να παράγει καλφτερεσ 
εικόνεσ, επειδι ελζγχει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ κα γίνει θ ςάρωςθ, όπωσ δεν 
μπορεί να ςαρϊςει ςυγκεκριμζνα ιδθ χαρτιοφ (ςυνικωσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
πολφ γυαλιςτερό ι πλαςτικοποιθμζνο χαρτί). 

Από τθν άλλθ θ διαδικαςία ςάρωςθσ είναι πολφ πιο αργι και μπορεί να ζχει 
ατζλειεσ ςτισ υψθλζσ αναλφςεισ ςτα φκθνότερα μοντζλα. Οι ςαρωτζσ επίςθσ δεν είναι 
αρκετά διαδεδομζνεσ ςυςκευζσ και δεν μεταφζρονται εφκολα. 

Οι ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ ζχουν πολφ μεγαλφτερθ διάδοςθ, κακϊσ 
αποτελοφν τυπικό εξοπλιςμό ςχεδόν όλων των κινθτϊν τθλεφϊνων, και εξαιτίασ αυτοφ 
μεταφζρονται πολφ εφκολα. Η ποιότθτα τθσ εικόνασ που παράγεται διαφζρει πάρα πολφ 
ανάμεςα ςτισ ςυςκευζσ. 

Αν και μία καλι ψθφιακι μθχανι ςε ελεγχόμενο περιβάλλον μπορεί να παράγει 
αρκετά υψθλισ ποιότθτασ φωτογραφίεσ, τα αποτελζςματα αλλάηουν πολφ όταν πρόκειται 
για πραγματικζσ ςυνκικεσ. Εκεί ειςζρχονται πάρα πολφ παράγοντεσ που παραμορφϊνουν 
το τελικό αποτζλεςμα, όπωσ θ γωνία λιψθσ, ο φωτιςμόσ και ο ψθφιακόσ κόρυβοσ που 
γίνεται αντιλθπτόσ ςε όλεσ τισ ψθφιακζσ μθχανζσ (εκτόσ από τισ ακριβότερεσ). 
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2.4.2 Επεξεργαςία εικόνασ 

Η εικόνα που επικυμοφμε να αναγνωρίςει μία εφαρμογι OCR ζχει ςχεδόν πάντα 
ατζλειεσ, όμωσ αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Για αυτό τον λόγο πριν τθν 
εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ μία εικόνα πάντα περνάει από επεξεργαςία με ςκοπό να 
εξαφανιςτοφν ςε όςο μεγαλφτερο βακμό γίνεται αυτζσ οι ατζλειεσ. Ο λόγοσ είναι πωσ 
πρόκειται για περιττζσ ι λακεμζνεσ πλθροφορίεσ που κα μπερδζψουν τθν εφαρμογι όταν 
προςπακεί να αντιςτοιχίςει τισ εικόνεσ ςε γράμματα. 

 

Εικόνα 2-2 Επεξεργαςία εικόνασ πριν χρηςιμοποιηθεί για αναγνώριςη χαρακτήρων. 

Πταν λζμε επεξεργαςία εικόνασ εννοοφμε μία ςειρά από τεχνικζσ, με τισ ποιο απλζσ 
να αναλαμβάνουν απλά να απαλείψουν τα περιττά χρϊματα από μία εικόνα ϊςτε να 
μείνουν μόνο το άςπρο και το μαφρο. Ρζρα από αυτό πρόκειται για τεχνικζσ που 
προςπακοφν να απαλείψουν παραμορφϊςεισ ςτθν αρχικι εικόνα, για παράδειγμα όταν θ 
λιψθ ζχει γίνει υπό γωνία ι αν χρειάηεται να περιςτραφεί. 
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3 Εγκαηάζηαζη Επγαλείυν 

3.1 Γενικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα δοφμε τα βιματα που χρειάηεται να ακολουκιςουμε για 
να ρυκμίςουμε το περιβάλλον εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ μασ. 

3.2 Απαραίτητεσ εφαρμογζσ 

Το πρόγραμμα χρειάηεται τθν εγκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ eclipse 
μαηί με το κατάλλθλο plugin για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Android. Επίςθσ χρειάηεται τθν 
εγκατάςταςθ τθσ πλατφόρμασ Android. 

Για το μζροσ του server χρειάηεται ο Apache Tomcat server για τθν εκτζλεςθ του 
servlet που χρθςιμοποιείται για το διαδικτυακό μζροσ τθσ εφαρμογισ. Για αυτό 
προτιμιςαμε το πρόγραμμα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Netbeans αντί του eclipse λόγω τθσ πιο 
απλισ διαςφνδεςθσ με τον Tomcat. 

Επιπλζον χρειάηεται θ βιβλιοκικθ tesseract για τθν αναγνϊριςθ των χαρακτιρων 
και μία βιβλιοκικθ για τθν διαςφνδεςθ με το Microsoft Translate. 

3.3 Εγκατάςταςη Java JDK 

Πλα τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφμε και θ εφαρμογι που δθμιουργοφμε είναι 
γραμμζνα ςε Java. Για να τα χρθςιμοποιιςουμε πρζπει να ζχουμε εγκαταςτιςει το Java JDK 
(Standard Development Kit). Το Java Standard Development Kit περιζχει τον compiler και τισ 
βιβλιοκικεσ τθσ Java, κακϊσ και τθν Java Virtual Machine θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν 
εκτζλεςθ των προγραμμάτων. 

Κατεβάηουμε το Java JDK από τθ διεφκυνςθ: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

 

Εικόνα 3-1 Διαφορετικζσ εκδόςεισ εργαλείων τησ Java 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Ζπειτα επιλζγουμε τθν κατάλλθλθ ζκδοςθ του αρχείου για το λειτουργικό μασ 
ςφςτθμα. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ όλα τα εργαλεία είναι διακζςιμα ςε 32 και 64-bit 
εκδόςεισ, αλλά ανάλογα με τθν ζκδοςθ τθσ Java χρειάηεται να κατεβάςουμε και τθν ίδια 
ζκδοςθ για τα υπόλοιπα εργαλεία. 

Εμείσ επιλζξαμε τισ 32-bit εκδόςεισ, κυρίωσ επειδι κατά τθν περίοδο ανάπτυξθσ 
υπιρχαν διάφορα κζματα ςυμβατότθτασ με τισ 64-bit εκδόςεισ. 

3.4 Εγκατάςταςη Android ADT 

Η εταιρεία Google παρζχει ςτουσ προγραμματιςτζσ τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν 
ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε Android. Αυτά είναι διακζςιμα από τθ διεφκυνςθ 

https://developer.android.com/sdk/index.html 

Εκεί φαίνεται θ αρχικι ςελίδα του Android ADT (Android Development Tools), όπου 
βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα τα ςχετικά εργαλεία. 

 

Εικόνα 3-2 Η ςελίδα με το Android ADT 

Ρατϊντασ τον ςφνδεςμο Download the ADT παίρνουμε ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο zip, 
το οποίο αποςυμπιζηουμε ςε όποιον φάκελο κζλουμε και δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ. 
Αυτό περιζχει μία εγκατάςταςθ του eclipse μαηί με το κατάλλθλο plugin για Android και τα 
εργαλεία και τισ βιβλιοκικεσ για ανάπτυξθ. 

https://developer.android.com/sdk/index.html
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Ραλιότερα θ Google πρόςφερε ξεχωριςτά το plugin και ζπρεπε να εγκαταςτακεί ςε 
μία υπάρχουςα εγκατάςταςθ του eclipse. Ρλζον δίνει και τα δφο ςε ζνα ζτοιμο πακζτο 
ϊςτε να αποφευχκεί θ χρονοβόρα διαδικαςία εγκατάςταςθσ. 

Οι βιβλιοκικεσ για ανάπτυξθ ονομάηονται ςυνολικά Android platform. Αυτζσ 
περιζχουν όλεσ τισ ζτοιμεσ βιβλιοκικεσ για τθ διαςφνδεςθ μίασ εφαρμογισ με το 
λειτουργικό. 

Οι φάκελοι φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 3-3 Οι φάκελοι εγκατάςταςησ του Andoid SDK 

Ο φάκελοσ eclipse περιζχει το eclipse, ο φάκελοσ sdk περιζχει τθν πλατφόρμα και το 
SDK manager είναι ζνα εργαλείο διαχείριςθσ για τισ εγκαταςτθμζνεσ βιβλιοκικεσ. 

Για κάκε ζκδοςθ του Android χρειάηεται και μία διαφορετικι ζκδοςθ τθσ 
πλατφόρμασ. Αρχικά είναι εγκαταςτθμζνθ μόνο θ τελευταία ζκδοςθ, το API 16 που είναι για 
τθν ζκδοςθ 4.1.2, το οποίο ιταν το πιο πρόςφατο όταν είχε γίνει θ εγκατάςταςθ τθσ 
εφαρμογισ. 
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Εικόνα 3-4 Σα εγκαταςτημζνα πακζτα 

Κάκε ζκδοςθ είναι κεωρθτικά ςυμβατι με τισ παλιότερεσ, πχ αν μία εφαρμογι ζχει 
γραφτεί χρθςιμοποιϊντασ το API 16 (Android 4.1.2) τότε μπορεί να τρζχει ςε ςυςκευζσ με 
παλιότερεσ εκδόςεισ, εκτόσ και αν θ εφαρμογι προςδιορίηει με διαφορετικό τρόπο τθ 
ςυμβατότθτά τθσ, αν χρθςιμοποιεί δυνατότθτεσ που δεν μποροφν να εξομοιωκοφν ςε 
παλιότερεσ εκδόςεισ ι αν θ ζκδοςθ του API ζχει πάψει να υποςτθρίηεται. Επιπλζον μία 
εφαρμογι που είναι γραμμζνθ ςε μία παλιότερθ ζκδοςθ μπορεί να τρζξει κεωρθτικά και ςε 
νεότερεσ. 

Για τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιιςαμε τθν (τρζχουςα) ζκδοςθ 19 του 
API, και ορίςαμε ςαν ελάχιςτθ πλατφόρμα τθν ζκδοςθ 10 που αντιςτοιχεί ςτο Android 
2.3.3. Η επιλογι ζγινε μελετϊντασ τουσ χριςτεσ κάκε εγκατάςταςθσ, όπωσ δίνονται από 
ςτατιςτικά τθσ εταιρεία Google. 
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Εικόνα 3-5 Σα μερίδια αγοράσ διαφόρων εκδόςεων του Android. 

Για να μποροφμε να δουλζψουμε με μία παλιότερθ ζκδοςθ του API είναι 
απαραίτθτο να τθν ζχουμε εγκαταςτιςει, αλλιϊσ όταν ανοίγουμε το project από το eclipse 
εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα: 

 

 

Εικόνα 3-6 Η ζκδοςη API του project δεν υπάρχει εγκαταςτημζνη 

Για τθν εγκατάςταςθ μίασ διαφορετικισ ζκδοςθσ του API χρειάηεται ςτον SDK 
manager να επιλζξουμε τα κατάλλθλα πακζτα προσ εγκατάςταςθ. Δεν χρειάηονται όλεσ οι 
επιλογζσ. Η μοναδικζσ εκδόςεισ που χρειαηόμαςτε είναι αυτι ςτθν οποία ζχουμε γράψει το 
πρόγραμμα. Ραλιότερεσ εκδόςεισ χρθςιμεφουν ςτο να μποροφμε να εξομοιϊςουμε 
ςυςκευζσ με τζτοιο λογιςμικό, για ζλεγχο ςυμβατότθτασ κατά τθν ανάπτυξθ. 

 

 

Εικόνα 3-7 Σα κατάλληλα πακζτα εγκατάςταςησ για το API 17 

Η εγκατάςταςθ ξεκινάει πατϊντασ το Install Selected Packages. Ραράλλθλα με τισ 
επιλογζσ μασ ανανεϊνονται αυτόματα και οι πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ των υπαρχόντων 
πακζτων. 
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Μετά από αυτό αρκεί να εκτελζςουμε το eclipse (από το eclipse.exe που βρίςκεται 
μζςα ςτο φάκελο eclipse) ϊςτε να ξεκινιςει το πρόγραμμα ανάπτυξθσ. 

3.5 Εγκατάςταςη Tomcat 

Η εγκατάςταςθ του Tomcat είναι αρκετά απλι και γίνεται από τθν διεφκυνςθ 

http://tomcat.apache.org/ 

Εκεί επιλζγουμε τθν ζκδοςθ που κζλουμε. Εμείσ χρθςιμοποιιςαμε τθν ζκδοςθ 7 
που είναι θ τελευταία ςτακερι ζκδοςθ. Θεωρθτικά δεν κα υπάρχουν κζματα ςυμβατότθτασ 
ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ εκδόςεισ. 

 

Εικόνα 3-8 Οι επιλογζσ για το κατζβαςμα του Tomcat 

Αφοφ επιλζξουμε τθν ζκδοςθ μποροφμε να πάρουμε το πρόγραμμα με 
διαφορετικζσ μορφζσ. Εμείσ κζλουμε τθν επιλογι tar.gz, ςτθν οποία περιζχονται όλα τα 
αρχεία του Tomcat. 

Οι επιπλζον επιλογζσ δίνουν τον server με διάφορα επιπλζον προγράμματα που 
κακορίηουν τον τρόπο εκτζλεςθσ αλλά δεν χρειαηόμαςτε τίποτα επιπλζον γιατί θ διαχείριςθ 
του server κα γίνεται μζςα από τα εργαλεία ανάπτυξισ που κα χρθςιμοποιιςουμε. 

http://tomcat.apache.org/
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3.6 Εγκατάςταςη eclipse 

Για το τελικό web app που γράψαμε χρθςιμοποιιςαμε το eclipse. Αν και το eclipse 
περιζχεται μζςα ςτο Android ADT που περιγράψαμε παραπάνω, εκείνθ θ ζκδοςθ ζχει τισ 
ρυκμίςεισ που χρειάηονται για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων Android. Για να μπορεί να 
υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ επιπλζον τφπων project, όπωσ τα web project που χρειαηόμαςτε 
χρειάηονται επιπλζον plugins και ρυκμίςεισ. 

Κακϊσ τα παραπάνω είναι πολφπλοκο να γίνουν, και από φόβο ότι μπορεί να 
υπάρξουν ςυγκροφςεισ με τισ υπάρχουςεσ ρυκμίςεισ, αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε 
ζνα διαφορετικό αντίγραφο του eclipse για τθν εφαρμογι του Tomcat. Αυτό μποροφμε να 
το κατεβάςουμε από τθ διεφκυνςθ: 

https://www.eclipse.org/downloads/ 

 

 

Χρθςιμοποιιςαμε το Eclipse IDE for Java EE Developers, που είναι μία ζκδοςθ με τα 
κατάλλθλα plugins και ρυκμίςεισ για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Ππωσ και 
παραπάνω επιλζξαμε τθν ζκδοςθ 32 Bit. 

Με αυτό κατεβάηουμε ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο, το οποίο αποςυμπιζηουμε ςτον 
φάκελο τθσ επιλογισ μασ. 

Πταν ξεκινάει το eclipse ηθτάει να ορίςουμε ζναν φάκελο για να τον 
χρθςιμοποιιςει για workspace, ςτο οποίο κα αποκθκεφει τα project και τισ ρυκμίςεισ του. 
Ο φάκελοσ που κα ορίςουμε πρζπει να είναι διαφορετικόσ από τον φάκελο που 

https://www.eclipse.org/downloads/
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χρθςιμοποιιςαμε από τον φάκελο για το workspace που ορίςαμε ςτο eclipse του ADT, 
αλλιϊσ κα υπάρχουν ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ. 

3.7 Εγκατάςταςη NetBeans 

Για τθν ανάπτυξθ των servlets χρθςιμοποιιςαμε αρχικά το περιβάλλον NetBeans 
και ζπειτα μεταφζραμε το project ςτο eclipse. Μποροφμε να κατεβάςουμε το NetBeans από 
τθ διεφκυνςθ: 

https://netbeans.org/downloads/ 

Ππωσ και ο Tomcat ζχει και αυτό διάφορεσ επιλογζσ. 

 

 

Εικόνα 3-9 Σα διαφορετικά πακζτα του NetBeans 

Θζλουμε το πακζτο Java EE που επιτρζπει τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν servlets. 

Αφοφ τρζξουμε το εκτελζςιμο ξεκινάει θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ, θ οποία ςτθν 
αρχι εμφανίηει τθν παρακάτω οκόνθ: 

https://netbeans.org/downloads/
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Εικόνα 3-10 Επιλογή servers που θα εγκαταςτήςει το NetBeans 

Το πακζτο που κατεβάςαμε περιζχει δφο servers, τον Tomcat και τον Glassfish. Δεν 
χρειαηόμαςτε κανζνα από τουσ δφο, οπότε βγάηουμε αυτζσ τισ επιλογζσ. Ο Glassfish είναι 
περιττόσ για τθ δουλειά που τον κζλουμε, ενϊ ζχουμε ιδθ τον Tomcat. 

Ο λόγοσ που κάναμε ανεξάρτθτα τθν εγκατάςταςι του είναι πωσ μετά κα χρειαςτεί 
να τροποποιιςουμε τα περιεχόμενα του φακζλου του ϊςτε να λειτουργιςει θ βιβλιοκικθ 
Tesseract. Η εγκατάςταςθ που κάνει ο Tomcat του NetBeans παρουςιάηει διάφορα 
προβλιματα ςε ςυςτιματα Windows εξαιτίασ του τρόπου με τον οποίο προςτατεφονται τα 
αρχεία προγραμμάτων. 

3.8 Εγκατάςταςη Tesseract 

Η βιβλιοκικθ Tesseract είναι μία βιβλιοκικθ ανοικτοφ κϊδικα για οπτικι 
αναγνϊριςθ χαρακτιρων (OCR – Optical Character Recognision). Η ανάπτυξι τθσ ξεκίνθςε 
το 1985 ςτα εργαςτιρια τθσ Hewlett Packard και από το 2006 υποςτθρίηεται από το Google. 

Η βιβλιοκικθ είναι γραμμζνθ ςτθ γλϊςςα C++. Η ςυνεργαςία τθσ με προγράμματα 
Java είναι δυνατι μζςω τθσ δυνατότθτασ JNI (Java Native Interface) που επιτρζπει τθν 
εκτζλεςθ προγραμμάτων που ζχουν γίνει compile για ζνα λειτουργικό ςφςτθμα. Αν και θ 
διαδικαςία είναι πολφπλοκθ, μαηί με το Tesseract δίνεται και θ βιβλιοκικθ Java Tess4J, με 
τθ χριςθ τθσ οποίασ μποροφμε να χειριςτοφμε τθ Tesseract ςαν να είναι ζνα αντικείμενο 
Java, χωρίσ επιπλζον ρυκμίςεισ. 

Η αρχικι ςελίδα του project είναι θ: 
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http://code.google.com/p/tesseract-ocr/ 

 

Εικόνα 3-11 Η αρχική ςελίδα του Tesseract 

Από εκεί κατεβάςαμε δφο αρχεία, τα tesseract-3.02.02-win32-lib-include-dirs.zip και 
tesseract-3.02.02-win32-lib-include-dirs.zip. Το πρϊτο περιζχει τα αρχεία dll που περιζχουν 
τθν ίδια τθ βιβλιοκικθ, που είναι τα αρχεία C++ που ζχουν γίνει compile για Windows. Το 
δεφτερο περιζχει κάποια αρχεία εκπαίδευςθσ που περιζχουν κατάλλθλα δεδομζνα ϊςτε το 
Tesseract να μπορεί να αναγνωρίςει χαρακτιρεσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ. 

Η διαδικαςία ςυνεργαςίασ του Tesseract με τον Tomcat που παρουςιάηουμε 
παρακάτω ιταν από τα πιο δφςκολα και χρονοβόρα τμιματα τθσ πτυχιακισ, κυρίωσ 
εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν. Επίςθσ ιταν και ο λόγοσ που παρόλο που 
χρθςιμοποιιςαμε το NetBeans για τθν ανάπτυξθ των servlets εν τζλει το μεταφζραμε ςτο 
eclipse για τθν εκτζλεςι του. 

3.9 Εγκατάςταςη Tess4J 

Το Tess4J είναι μία βιβλιοκικθ που επιτρζπει τθ χριςθ του Tesseract μζςα από 
προγράμματα Java ςαν να είναι και αυτό μία κλάςθ Java. Στόχοσ είναι να κάνει τελείωσ 
διαφανι τθ χριςθ του Tesseract, χωρίσ να πρζπει να προςδιορίςουμε πωσ είναι μία 
βιβλιοκικθ γραμμζνθ ςε C++. 

Το Tess4J βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ: 

http://tess4j.sourceforge.net/ 

 

http://code.google.com/p/tesseract-ocr/
http://tess4j.sourceforge.net/
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Εικόνα 3-12 Η αρχική ςελίδα του Tess4J 

Από εκεί κατεβάηουμε το Tess4J-1.2-src.zip. Από αυτό χρειαηόμαςτε κάποια αρχεία 
jar που περιζχει, ςυγκεκριμζνα όςα βρίςκονται μζςα ςτουσ φακζλουσ lib και dist. 

 

 

Εικόνα 3-13 Σα περιεχόμενα του φακζλου lib του Tess4J 

Αυτά πρζπει να γραφτοφν ςτον κατάλλθλο φάκελο του project, όπωσ κα 
εξθγιςουμε ςτθν ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ. 

3.10 Εγκατάςταςη json-simple 

Οι δφο εφαρμογζσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ανταλλάςοντασ μθνφματα ςε JSON. 
Για τθν δθμιουργία των απαντιςεων JSON χρθςιμοποιοφμε τθ βιβλιοκικθ JSON Simple, που 
βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ: 

http://code.google.com/p/json-simple/ 

http://code.google.com/p/json-simple/
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Εικόνα 3-14 Η ςελίδα τησ βιβλιοθήκησ json-simple 

Από εκεί κατεβάηουμε τo αρχείο jar json-simple-1.1.1.jar, το οποίο αντιγράφουμε 
ςτον κατάλλθλο φάκελο του project, όπωσ κα προςδιορίςουμε ςτθν ανάλυςθ τθσ 
εφαρμογισ. 

3.11 Εγκατάςταςη Retrofit 

Η εφαρμογι μασ χρειάηεται να μπορεί να επικοινωνιςει με ζναν server ϊςτε να του 
ςτείλει τθν εικόνα και να πάρει τθν απάντθςθ. Αν και το Android παρζχει κάποιεσ βαςικζσ 
κλάςεισ που αναλαμβάνουν αυτι τθ διαδικαςία, αυτζσ ζχουν διάφορα προβλιματα και θ 
χριςθ τουσ είναι αρκετά δφςκολθ. 

Για αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφμε τθ βιβλιοκικθ Retrofit, θ οποία είναι αρκετά πιο 
εφκολθ ςτθ χριςθ τθσ και διορκϊνει bugs του Android. 

Η αρχικι ςελίδα τθσ βιβλιοκικθσ βρίςκεται ςτο: 

http://square.github.io/retrofit/ 

http://square.github.io/retrofit/
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Εικόνα 3-15 Η αρχική ςελίδα του Retrofit. 

Από εδϊ κατεβάηουμε το κατάλλθλο αρχείο jar, το οποίο βάηουμε μζςα ςτο project 
μασ. 
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4 Ανάλςζη εθαπμογήρ 

4.1 Γενικά 

Η εφαρμογι αποτελείται από δφο διαφορετικά κομμάτια, τθν εφαρμογι Android 
και τθν εφαρμογι με τα servlets. Αυτά είναι τελείωσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ από τθν 
άποψθ πωσ είναι δφο διαφορετικά project που δεν χρειάηεται να γίνουν κάποιεσ ρυκμίςεισ 
για να μπορεί να δει το ζνα το άλλο. Ο λόγοσ είναι πωσ επικοινωνοφν απλά μζςω δικτφου, 
που ςθμαίνει πωσ θ εφαρμογι του Android αρκεί να ξζρει τθ διεφκυνςθ του server που 
τρζχει το δεφτερο project για να λειτουργιςει. 

Επιπλζον χρθςιμοποιοφμε μια ομάδα από βιβλιοκικεσ για να υποςτθρίξουμε τισ 
λειτουργίεσ που απαιτοφνται. Ραρακάτω κα δοφμε αρχικά πϊσ αυτά τα εργαλεία 
χρθςιμοποιοφνται ανεξάρτθτα, ςε μεμονωμζνα project java, και κατόπιν κα τα ενϊςουμε 
ςε ζνα τελικό web application. Ζπειτα κα αναλφςουμε ξεχωριςτά τα δφο project τθσ 
εργαςίασ, βαςιςμζνοι ςε αυτι τθ δομι. 

4.2 Project βιβλιοθηκϊν 

4.2.1 Επικοινωνία με το Microsoft Translator 

Για τθν μετάφραςθ των κειμζνων χρθςιμοποιοφμε τθν υπθρεςία Microsoft 
Translator. Αν και θ πρϊτθ επιλογι μασ ιταν θ πιο γνωςτι και παλιότερθ υπθρεςία Google 
Translate, θ χριςθ τθσ μζςω τρίτων εφαρμογϊν δεν είναι δωρεάν, οπότε καταλιξαμε ςτθν 
υπθρεςία τθσ Microsoft θ οποία εν τζλει ικανοποιεί πλιρωσ τισ ανάγκεσ μασ. 

Για να ζχουμε δικαίωμα χριςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι απαραίτθτθ θ δωρεάν 
δθμιουργία ενόσ προςωπικοφ κλειδιοφ για τθν χριςθ του API. Για αυτό χρειάηεται θ φπαρξθ 
ι θ δωρεάν λειτουργία ενόσ λογαριαςμοφ email ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Microsoft, όπωσ το 
Hotmail ι το live.com ι το outlook.com. Ζπειτα μποροφμε να δθμιουργιςουμε από τθ 
ςελίδα 

http://www.bing.com/developers/appids.aspx 

Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ γίνεται μζςω ενόσ RESTful HTTP API. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα 
προγράμματα που τθ χρθςιμοποιοφν πρζπει να ςτείλουν δεδομζνα ςτουσ servers τθσ 
υπθρεςίασ με μία αίτθςθ HTTP και να διαβάςουν τθν απάντθςθ. Για τθν αυτοματοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ χρθςιμοποιιςαμε μία ζτοιμθ βιβλιοκικθ που κρφβει τθν αποςτολι των 
δεδομζνων μζςω δικτφου, τθν microsoft-translator-java-api. 

Εδϊ κα δοφμε ζνα βαςικό project που δείχνει τθ χριςθ αυτισ τθσ βιβλιοκικθσ. 

Για αυτό το project χρθςιμοποιοφμε το περιβάλλον NetBeans και δθμιουργοφμε 
ζνα νζο project τφπου Java Application. 

http://www.bing.com/developers/appids.aspx
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Κατά τθ δθμιουργία δε χρειάηεται καμία άλλθ ιδιαίτερθ ρφκμιςθ. Ζπειτα πρζπει να 
ειςάγουμε τα αρχεία τθσ βιβλιοκικθσ ςτο project, τα οποία βρίςκουμε από τθ διεφκυνςθ:΅ 

https://code.google.com/p/microsoft-translator-java-api/ 

Ζχουμε δφο επιλογζσ για τθ ςελίδα, θ μία είναι να κατεβάςουμε μόνο τα αρχεία τθσ 
βιβλιοκικθσ και θ δεφτερθ είναι να κατεβάηουμε και τα επιπλζον αρχεία που χρειάηονται 
για τθ λειτουργία τθσ. Επιλζγουμε τθ δεφτερθ, δθλαδι κατεβάηουμε το microsoft-
translator-java-api-0.6.2-jar-with-dependencies.jar. 

 

Μζςα ςτο φάκελο του project δθμιουργοφμε ζναν φάκελο lib και γράφουμε το 
αρχείο που κατεβάςαμε. Μετά πρζπει να ποφμε ςτο NetBeans ότι κζλουμε να 
χρθςιμοποιιςουμε αυτό το αρχείο βιβλιοκικθσ. 

Για αυτό το ςκοπό κάνουμε δεξί κλικ ςτο φάκελο Libraries που υπάρχει μζςα ςτο 
project και επιλζγουμε Add Folder/Jar. 

https://code.google.com/p/microsoft-translator-java-api/
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Στο επόμενο παράκυρο επιλζγουμε το αρχείο JAR μζςα από τον φάκελο lib που 
δθμιουργιςαμε προθγουμζνωσ. 

 

Μετά χρειάηεται να γράψουμε τον κϊδικα για να ελζγξουμε τθ λειτουργία 
μετάφραςθσ. 

Ο κϊδικασ για αυτι τθν εφαρμογι είναι αρκετά απλόσ, κακϊσ δεν πρόκειται να 
αςχολθκοφμε κακόλου με χειριςμό λακϊν. 

Αρχικά ειςάγουμε το id τθσ εφαρμογισ και τον κωδικό πρόςβαςθσ που ζχουμε 
πάρει από τθν εγγραφι ςασ ςτο Translation API. 

 

Translate.setClientId("OCR_SERVER"); 
Translate 
    .setClientSecret("oCb8El1QYc3ta6QKTawyOidKs1CGE/vVm7Y9oMwQPh8="); 

 

Στθ ςυνζχεια ηθτάμε από τθν εφαρμογι να μασ μεταφράςει ζνα απλό String από τα 
αγγλικά ςτα ελλθνικά. 
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String translatedText = Translate 
        .execute("Hello world!", Language.ENGLISH, Language.GREEK); 

 

Μετά τυπϊνουμε το String που επιςτρζφει θ μζκοδοσ execute. 

 
System.out.println(translatedText); 

 

Η ζξοδοσ του προγράμματοσ είναι το παρακάτω: 

 

Βλζπουμε ότι θ μετάφραςθ ζγινε με επιτυχία. 

 

4.2.2 Αναγνώριςη χαρακτήρων με το Tesseract 

Για τθν οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων χρθςιμοποιιςαμε τθ βιβλιοκικθ Tesseract, 
θ οποία είναι γραμμζνθ ςε C++. Ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφμε μία βιβλιοκικθ που δεν είναι 
γραμμζνθ ςε Java είναι πωσ δεν υπάρχουν αντίςτοιχεσ ικανοποιθτικζσ λφςεισ που να είναι 
γραμμζνεσ ςε Java, και από τισ υπόλοιπεσ το Tesseract είναι το πιο ευρζωσ διαδεδομζνο, 
εξαιτίασ τθσ ακρίβειασ των αποτελεςμάτων του. 

Για τθ χριςθ του είχαμε δφο επιλογζσ. Η πρϊτθ ιταν να το ενςωματϊςουμε ςτθν 
εφαρμογι android που κα γράψουμε και θ δεφτερθ να το τρζχουμε ςε ζναν εξωτερικό 
server. Επιλζξαμε τθ δεφτερθ επιλογι γιατί το OCR είναι μία εργαςία ιδιαίτερα απαιτθτικι 
ςε μνιμθ και υπολογιςτικι ιςχφ, και ιταν πικανόν κάποιεσ ςυςκευζσ τθλεφϊνου να μθν 
μποροφν να ανταποκρικοφν. 

Για τθν επικοινωνία τθσ βιβλιοκικθσ με το πρόγραμμα Java που γράφουμε 
χρθςιμοποιοφμε τθ βιβλιοκικθ Tess4J, που περιζχει κάποιεσ κλάςεισ Java οι οποίεσ 
εςωτερικά επικοινωνοφν με τα dll που παράγονται από τθ C++ που είναι γραμμζνο το 
Tesseract. 

Αρχικά χρειάηεται να φτιάξουμε πάλι ζναν φάκελο lib ςτο πρόγραμμά μασ. Εκεί 
αντιγράφουμε τισ βιβλιοκικεσ του Tess4J. Αυτι τθ φορά δεν ζχουμε μόνο ζνα αρχείο JAR, 
αλλά χρειάηεται να γράψουμε αρκετά από αυτά, όπωσ φαίνεται παρακάτω: 
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Ρροςοχι χρειάηεται και ςτο ότι περιλαμβάνουμε το αρχείο pdfpagecount.ps, το 
οποίο δεν είναι JAR. 

Ζπειτα πρζπει να γράψουμε τον φάκελο tessdata μζςα ςτον φάκελο του project. 
Αυτόσ περιζχει τα αρχεία εκπαίδευςθσ του προγράμματοσ, ϊςτε να αναγνωρίηει 
χαρακτιρεσ για διάφορεσ γλϊςςεσ. 

Επίςθσ πρζπει να γράψουμε και δφο αρχεία ςτο βαςικό φάκελο του project. Αυτά 
είναι τα αρχεία liblept168.dll και libtesseract302.dll. Τα αρχεία dll είναι αρχεία βιβλιοκικθσ, 
δθλαδι είναι εκτελζςιμα αρχεία για το λειτουργικό ςφςτθμα Windows, τα οποία περιζχουν 
τον μεταγλωττιςμζνο κϊδικα του προγράμματοσ. Σε λειτουργικό ςφςτθμα linux προφανϊσ 
κα χρειαηόντουςαν διαφορετικζσ βιβλιοκικεσ. 

 

Επιπλζον ςε αυτόν τον φάκελο βάηουμε και μία δοκιμαςτικι εικόνα, τθν 
eurotext.png, τθν οποία κα χρθςιμοποιιςουμε για να δοκιμάςουμε τα αποτελζςματα. Τα 
περιεχόμενα τθσ εικόνασ φαίνονται παρακάτω. 
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Τα παραπάνω αρχεία χρειάηεται να βρίςκονται ςτον βαςικό φάκελο του project. 

Ζπειτα γράφουμε το μικρό παράδειγμά μασ για να δοφμε αν όλα λειτουργοφν 
κανονικά. Το πρϊτο πράγμα που πρζπει να γίνει είναι να ποφμε ςτθ Java να αναλφςει τα 
αρχεία jar που ζχουμε ςυμπεριλάβει για νζεσ δυνατότθτεσ που περιζχουν. 

 
        ImageIO.scanForPlugins(); 
 

 

Ζπειτα δθμιουργοφμε ζνα ςτιγμιότυπο του αντικειμζνου που αναπαριςτά τθ 
βιβλιοκικθ με τθν εντολι: 

 
        Tesseract instance = Tesseract.getInstance(); 
 

 

Μετά ανοίγουμε τθν εικόνα και τθν δίνουμε ςαν παράμετρο ςτθ βιβλιοκικθ για 
αναγνϊριςθ. Το αποτζλεςμα επιςτρζφεται άμεςα και το τυπϊνουμε ςαν String. 

 
        File imageFile = new File("eurotext.png"); 
        String result = instance.doOCR(imageFile); 
        System.out.println(result); 
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Η ζξοδοσ του προγράμματοσ είναι το παρακάτω κείμενο: 

 

Το αποτζλεςμα δεν είναι το ίδιο με τθν εικόνα που δϊςαμε αλλά ζχει αποκλίςεισ. 
Αυτό οφείλεται ςτο ότι θ αρχικι εικόνα είχε μία μικρι κλίςθ ςτα γράμματα και επιπλζον 
δεν ιταν απόλυτα κακαρά. Επίςθσ περιζχει χαρακτιρεσ από πάρα πολλζσ γλϊςςεσ που 
είναι εφκολο να μπερδευτοφν μεταξφ τουσ. 

4.3 Πρωτόκολλο επικοινωνίασ 

Σε αυτι τθν ενότθτα κα αναλφςουμε τθ μορφι που πρζπει να ζχουν τα δεδομζνα 
που ςτζλνονται ανάμεςα ςτα μζρθ του προγράμματοσ ϊςτε να μποροφν να 
επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ. 

4.3.1 Αποςτολή δεδομζνων 

Η εφαρμογι που ζχουμε γράψει για τον web server λειτουργεί ςαν ζνα REST web 
service, δθλαδι λαμβάνει δεδομζνα με μορφι HTML. 

Συγκεκριμζνα με τθ χριςθ του πρωτοκόλλου HTTP πρζπει να ςταλεί μία εικόνα με 
τθ μορφι  multipart/form-data. Το όνομα του πεδίου δεν ζχει ςθμαςία, εξαιτίασ του 
τρόπου με τον οποίο παίρνουμε τα δεδομζνα. 

4.3.2 Μορφή απάντηςησ 

Η απάντθςθ που ςτζλνουμε ζχει τθ μορφι JSON. Το JSON επιλζχκθκε για τθν 
ευκολία χριςθσ και τθν ευελιξία που παρζχει, κακϊσ δεν χρειάηεται να ορίςουμε ζνα νζο 
πρωτόκολλο από τθν αρχι αλλά χρθςιμοποιοφμε το JSON με τισ κατάλλθλεσ βιβλιοκικεσ. 

Η απάντθςθ που ςτζλνεται είναι θ παρακάτω: 
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{ 

"originalText": "Optical character recognition, usually abbreviated to OCR, 

is\nthe mechanical or electronic conversion of scanned images 

of\nhandwritten, typewritten or printed text into machine-encoded\ntext. lt 

is widely used as a form of data entry from some sort of\noriginal paper data 

source, whether documents, sales receipts,\nmail, or any number of printed 

records. lt is a common method\nof digitizing printed texts so that they can 

be electronically\n\n", 

"originalLanguage": "en", 

"translatedText": "Οπηική αναγνώριζη ταρακηήρφν, ζσνήθφς με ηα αρτικά 

OCR, είναι η μητανική ή ηλεκηρονική μεηαηροπή ζαρφμένες εικόνες ηοσ 

τειρόγραθοσ, δακησλογραθημένοσ ή ησπφμένοσ κειμένοσ ζηο μητανή-

κφδικοποιημένο κείμενο. lt τρηζιμοποιείηαι εσρέφς φς μια μορθή ηης 

ειζαγφγής δεδομένφν από κάποιο είδος ηοσ αρτικού αρτείοσ προέλεσζης 

δεδομένφν ταρηί, είηε έγγραθα, παραλαβές πφλήζεφν, ηατσδρομείο, ή 

οποιοδήποηε αριθμό ησπφμένο εγγραθές. lt είναι μια κοινή μέθοδος ηης 

υηθιοποίηζης ησπφμένα κείμενα, έηζι ώζηε να μπορούν να είναι 

ηλεκηρονικά\n\n" 

} 

 

 

Ρεριζχει 3 πεδία με τισ εξισ πλθροφορίεσ: 

 Το πεδίο originalText περιζχει ςαν string το κείμενο που αναγνϊριςε το 
Tesseract. 

 Το πεδίο originalLanguage περιζχει τον κωδικό τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία 
ανιχνεφτθκε ότι είναι το κείμενο τθσ εικόνασ. 

 Το πεδίο translatedText είναι το μεταφραςμζνο κείμενο, όπωσ επιςτράφθκε 
από το Microsoft translate.  

4.4 Εφαρμογή για το web 

Η πρϊτθ εφαρμογι που κα αναλφςουμε είναι το web app, δθλαδι μία εφαρμογι 
που τρζχει ςε ζναν server Apache Tomcat και εκτελείται μζςω διαδικτφου. Ιδιαίτερθ 
ςθμαςία παίηουν τόςο ο κϊδικασ όςο και οι ρυκμίςεισ που πρζπει να γίνουν ϊςτε να 
ςυνεργαςτεί με τθ βιβλιοκικθ Tesseract. 

Η μεγαλφτερθ δυςκολία που ςυναντιςαμε ςτθν ςυγγραφι του web app δεν ιταν ο 
ίδιοσ ο κϊδικασ αλλά θ ορκι ρφκμιςθ του project ϊςτε να μπορεί να εκτελζςει τισ 
ςυναρτιςεισ του Tesseract. Ο λόγοσ είναι, πωσ ςε αντίκεςθ με το απλό project που είχαμε 
δθμιουργιςει παραπάνω, εδϊ δεν εκτελείται άμεςα το πρόγραμμά μασ αλλά τρζχει μζςω 
του Tomcat που τρζχει μζςω του eclipse. 
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Αυτό το project γράφτθκε ςτο eclipse γιατί ςτάκθκε αδφνατο να ρυκμίςουμε το 
Netbeans ςωςτά για να λφςουμε το πρόβλθμα. Η παντελισ ζλλειψθ documentation για 
αυτι τθ διαδικαςία ιταν ζνα πολφ μεγάλο εμπόδιο, και οδιγθςε ςτο να κάνουμε μια ςειρά 
πολφ χρονοβόρων πειραμάτων μζχρι να βροφμε τισ ςωςτζσ ρυκμίςεισ. 

4.4.1 Ρφθμιςη server 

Ρριν ξεκινιςουμε χρειάηεται να φτιάξουμε ζναν νζο server. Για αυτι τθ διαδικαςία 
πρζπει να κατεβάςουμε τον Apache Tomcat όπωσ αναφζραμε παραπάνω. 

Το αρχείο που κατεβάςαμε είναι ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο που περιζχει τα αρχεία 
τθσ εγκατάςταςθσ. Οι υπόλοιπεσ επιλογζσ διαφζρουν ςτον τρόπο εγκατάςταςθσ, όπωσ 
αφοφ τον δικό μασ server κα τον διαχειρίηεται το eclipse δεν υπάρχει λόγοσ να επιλζξουμε 
κάτι παραπάνω. 

Αποςυμπιζηουμε αυτό το αρχείο ςε ζναν φάκελο ςτο δίςκο μασ. 

 

Ππωσ ανακαλφψαμε μετά από πολλζσ δοκιμζσ για να μπορεί ο Tomcat να δει τα 
εκτελζςιμα του Tesseract είναι απαραίτθτο να τα γράψουμε μζςα ςτον φάκελο lib. 
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Ζπειτα από τισ επιλογζσ του eclipse πρζπει να ορίςουμε τον νζο server. Αυτό 
ςθμαίνει πϊσ πρζπει να δθλϊςουμε που βρίςκεται ο νζοσ server ϊςτε να τον 
χρθςιμοποιοφμε ζπειτα για να τρζξουμε το project μασ. 

Αυτό γίνεται από το μενοφ Window  Preferences. 
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Εκεί φαίνεται θ λίςτα με τισ επιλογζσ του eclipse. Επιλζγουμε το Server  Runtime 
Environments και πατάμε το κουμπί Add. 

 

 

Από το μενοφ επιλζγουμε το Apache  Apache Tomcat 7.0. Τθ ςτιγμι που γράφαμε 
το project το eclipse υποςτιριηε τον Tomcat 7, αν και θ τελευταία ζκδοςθ του Tomcat είναι 
θ 8, οπότε χρθςιμοποιιςαμε τθν παλιότερθ ζκδοςθ. 
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Στο επόμενο παράκυρο χρειάηεται να ορίςουμε τον φάκελο τθσ εγκατάςταςθσ του 
Tomcat. Εκεί βάηουμε τον βαςικό φάκελο και όχι τον bin ι το lib. 
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Χρειάηεται μεγάλθ προςοχι ςτθν επιλογι του JRE. Το JRE είναι θ Virtual Machine 
που χρθςιμοποιεί το eclipse για να τρζξει τον Tomcat. Αν ζχουμε ζνα ςφςτθμα 64 bit ζχουμε 
τθν επιλογι να χρθςιμοποιιςουμε τθν αντίςτοιχθ ζκδοςθ τθσ Java. Πμωσ τα εκτελζςιμα του 
Tesseract ζχουν γίνει compile για αρχιτεκτονικι 32 bit και δεν μποροφν να τρζξουν με 
64μπιτθ ζκδοςθ τθσ Java. 

Πταν τρζχει το eclipse χρθςιμοποιεί αυτόματα το Default JRE, το οποίο είναι και θ 
τυπικι επιλογι όταν δθμιουργοφμε νζο server. Αν ζχουμε εγκαταςτιςει πάνω από μία 
ζκδοςθ java είναι απαραίτθτο να ορίςουμε ςτο παραπάνω μενοφ το JRE με αρχιτεκτονικι 
32 bit. 

4.4.2 Ρυθμίςεισ project 

Για να ξεκινιςουμε το project φτιάχνουμε ζνα νζο project ςτο eclipse επιλζγοντασ 
File  New  Project… και από τθ λίςτα διαλζγουμε τθν επιλογι Web  Dynamic web 
project. 
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Στθν επόμενθ οκόνθ επιλζγουμε το όνομα του project και τον server που ζχουμε 
ορίςει. 

Οι υπόλοιπεσ ρυκμίςεισ δεν μασ ενδιαφζρουν αυτι τθ ςτιγμι και αρκεί να 
πατιςουμε το Finish για να καταςκευαςτεί το νζο project. 
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Αυτό φτιάχνει το νζο project. Η μορφι των φακζλων του φαίνεται ςτθν παρακάτω 
εικόνα. 
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Για τθν εκτζλεςι του χρειάηεται ζνασ αρικμόσ από αρχεία jar, ςυγκεκριμζνα αυτά 
που είδαμε ςτθν δοκιμαςτικι επιλογι για το Tesseract. Αυτά πρζπει να αντιγραφοφν ςτον 
φάκελο του project, και ςυγκεκριμζνα ςτο WebContent/WEB-INF/lib. 

 

 

Εκεί γράφουμε όλα τα αρχεία jar που χρθςιμοποιιςαμε προθγουμζνωσ. Αυτά είναι 
το jar για το Microsoft Translator, το json-simple κακϊσ και τα jar που χρειαςτικανε για το 
Tesseract. 

Χρειάηεται προςοχι ςτο ότι πζρα από τα αρχεία jar γράψαμε τον φάκελο tessdata 
και το αρχείο pdfpagecount.ps. Αυτά είναι απαραίτθτα για να μθν πετάει λάκθ όταν τρζχει 
το project. 

Θεωρθτικά το eclipse χρθςιμοποιεί αυτόματα ςα βιβλιοκικεσ όλα τα αρχεία που 
βρίςκονται ςε αυτόν τον φάκελο για το project, όμωσ θ εμπειρία μασ ζχει δείξει πϊσ κάτι 
τζτοιο δε ςυμβαίνει πάντα. 

Για να δοφμε αν ζχει καταλάβει τθν φπαρξι τουσ αρχικά κάνουμε δεξί κλικ ςτο 
project και πατάμε τθν επιλογι Refresh. 
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Ζπειτα ςτο δζντρο που δείχνει τα περιεχόμενα του project ανοίγουμε το Libraries  
Web App Libraries. Εκεί ελζγχουμε αν φαίνονται τα αρχεία που γράψαμε, κα πρζπει να 
εμφανίηονται όπωσ παρακάτω. 

 

 

Αν αυτό δε γίνεται, κάτι που ςυναντιςαμε αρκετά ςυχνά, πρζπει να τα ορίςουμε 
εμείσ. Χρειάηεται να κάνουμε δεξί κλικ ςτο project και μετά να επιλζξουμε το properties. 

Από το παράκυρο που φαίνεται διαλζγουμε  το Java Build Path και πατάμε το 
κουμπί Add JARs. 
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Από το επόμενο παράκυρο επιλζγουμε μζςα από το φάκελο του project ςτθ 
διαδρομι WebContent  WEB_INF  lib όλα τα αρχεία jar που εμφανίηει και πατάμε ΟΚ. 

4.4.3 Επεξήγηςη κώδικα 

4.4.3.1 Servlet ProcessImage 

Ο κϊδικασ του project είναι ςυγκεντρωμζνοσ ςε ζνα servlet, το ProcessImage. Αυτό 
το γράψαμε ςτο πακζτο gr.teiher.epp.ocrtranslator. Αρχικά φτιάχνουμε το νζο πακζτο 
κάνοντασ δεξί κλικ ςτο Java Resourses / src και επιλζγοντασ New  Java package, και ςαν 
όνομα δίνουμε το παραπάνω. 

Μετά κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςτο πακζτο που μόλισ φτιάξαμε και διαλζγουμε New 
 Servlet. Στο παράκυρο που εμφανίηεται δίνουμε το όνομα του servlet που κα γράψουμε. 
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Μετά πατάμε το Next. Σε αυτό το παράκυρο πρζπει να δοκεί προςοχι ςτο πεδίο 
URL Mappings. Αυτό ζχει τθ διαδρομι με τθν οποία κα μποροφμε να το καλοφμε ςτον 
Server. Η αρχικι τιμι είναι ίδια με το όνομα του servlet, όμωσ αν δεν μασ κάνει μποροφμε 
να δϊςουμε κάτι άλλο. 
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Μετά γράφουμε τον κϊδικα. Πταν δθμιουργοφμε ζνα νζο servlet εμφανίηονται 
κάποιεσ ζτοιμεσ μζκοδοι. 

Η πρϊτθ είναι ο default constructor. 

 
 public ProcessImage() { 
  super(); 
 
 } 
 

 

Σε αυτόν δεν χρειάηεται να κάνουμε κάτι. Αν για κάποιο λόγο κζλαμε να κάνουμε 
κάποιεσ λειτουργίεσ κατά τθν αρχικοποίθςθ κα μποροφςαμε να γράψουμε τισ κατάλλθλεσ 
εντολζσ εδϊ, όμωσ κάτι τζτοιο δεν είναι απαραίτθτο για τισ ανάγκεσ του αντικειμζνου που 
γράφουμε. 

Ζπειτα υπάρχει θ μζκοδοσ doGet θ οποία χρθςιμοποιείται για να επεξεργάηεται τισ 
αιτιςεισ GET.  
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 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException { 
 
 } 
 

 

Και ςε αυτό το τμιμα του κϊδικα δεν κάνουμε τίποτα. Το servlet μασ παίρνει μία 
εικόνα που κάνει upload ο χριςτθσ. Αυτι μπορεί να μεταδοκεί μόνο μζςω του post, που 
ζχουμε παρακάτω. 

Η μζκοδοσ doPost είναι αυτι που επεξεργάηεται τισ αιτιςεισ POST, και αυτι που 
επιτελεί τισ περιςςότερεσ λειτουργίεσ. 

 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, 
IOException { 
 

 

Το πρϊτο πράγμα που κάνουμε είναι να κζςουμε τθν κωδικοποίθςθ του αιτιματοσ 
και του αποτελζςματοσ ςε UTF-8, ϊςτε να μποροφμε να ςτείλουμε πολυγλωςςικό κείμενο. 

 
 request.setCharacterEncoding("UTF-8"); 
 response.setCharacterEncoding("UTF-8"); 
 

 

Ζπειτα ορίηουμε τουσ headers τθσ απάντθςθσ για να ζχουν τφπο JSON. 

 
 response.setContentType("application/json"); 
 

 

Αυτό είναι βαςικό να γίνει ςτθν αρχι του κϊδικα γιατί αν αρχίςουμε να γράφουμε 
ςτθν απάντθςθ δεν μποροφμε μετά να αλλάξουμε τον τφπο τθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ 
εντολζσ τθσ κωδικοποίθςθσ γιατί, αν και τθν αλλάηουμε με εντολζσ Java, αυτζσ πρακτικά 
προςκζτουσ επιπλζον headers. 

Επιπλζον ηθτάμε από τθ Java να διατρζξει τα αρχεία JAR που βάλαμε για να βρει 
νζουσ αποκωδικοποιθτζσ για να ανοίγει επιπλζον μορφζσ εικόνων. 
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 ImageIO.scanForPlugins(); 
 

 

Μετά παίρνουμε το stream τθσ απάντθςθσ και το αποκθκεφουμε ςτθ μεταβλθτι 
out. Αυτό είναι ζνασ PrintWriter, κακϊσ αυτά τα αντικείμενα ορίηονται από τισ 
προδιαγραφζσ του servlet. 

 
 PrintWriter out = response.getWriter(); 
 

 

Το servlet μασ πρζπει να παίρνει οπωςδιποτε μία εικόνα, και για αυτό το 
περιεχόμενο που του ςτζλνεται είναι απαραίτθτο να είναι τφπου multipart. 

Στθν αρχι κάνουμε ζλεγχο αν αυτό ιςχφει, και αν δεν είναι κάνουμε return. 

 
if (!ServletFileUpload.isMultipartContent(request)) { 
 return; 
} 
 

 

Αν είναι όντωσ τφπου multipart τότε δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο upload που 
είναι τφπου ServletFileUpload για να χειριςτοφμε τθν εικόνα που ζδωςε ο χριςτθσ. Για να 
δθμιουργθκεί αυτό πρζπει να ζχει και ζνα αντικείμενο τφπου FileItemFactory. 

Η επόμενθ μεταβλθτι είναι ζνα InputStream για να πάρουμε τθν εικόνα που ζχει 
δοκεί. 

 
 InputStream inputStream = null; 
 

 

Αυτό δεν μποροφμε να το αρχικοποιιςουμε απευκείασ γιατί θ αίτθςθ είναι τφπου 
multipart, δθλαδι περιζχει πολλά τμιματα και το κάκε ζνα ζχει το δικό του InputStream 

Χρειαηόμαςτε και δφο μεταβλθτζσ τφπου String που περιζχουν τισ default τιμζσ για 
το κείμενο που αναγνωρίηεται και μεταφράηεται. 
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 String originalText = "OCR FAILED"; 
 String translatedText = "TRANSLATION FAILED"; 
 

 

Η λογικι είναι πϊσ αν όλα λειτουργιςουν ομαλά τα μθνφματα αποτυχίασ κα 
αντικαταςτακοφν με τα ςωςτά δεδομζνα. Πμωσ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ δεν κα αλλάξει θ 
τιμι τουσ και κα ςταλεί το κατάλλθλο μινυμα λάκουσ. 

Τζλοσ φτιάχνουμε το αντικείμενο JSON που περιζχει τθν απάντθςθ. 

 
 JSONObject obj = new JSONObject(); 
 

 

Στο επόμενο μζροσ προςπακοφμε να διατρζξουμε τα δεδομζνα, να πάρουμε τθν 
εικόνα και να τθ δϊςουμε ςτο Tesseract να τθν αναγνωρίςει. 

Από εδϊ και πζρα ο κϊδικασ μπορεί να πετάξει exceptions. Γι’ αυτό το λόγο 
βάηουμε μεγάλο μζροσ από το υπόλοιπο τμιμα ςε ζνα try – catch. 

 
 try { 

… 
… 
… 

 } catch (FileUploadException e) { 
  System.err.println("Error during upload"); 
  e.printStackTrace(); 
 } catch (TesseractException e) { 
  System.err.println("OCR error"); 
  e.printStackTrace(); 
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
 

 

Αν ςυμβεί κάποιο από τα παραπάνω λάκθ τυπϊνουμε ζνα βοθκθτικό μινυμα 
λάκοσ και μετά το stack trace του exception ϊςτε να αναλφςουμε που γίνεται το λάκοσ και 
να είναι πιο εφκολο να το διορκϊςουμε. 

Το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τθν εικόνα που ζςτειλε 
ο χριςτθσ. Για αυτό παίρνουμε μια λίςτα με τα περιεχόμενα τθσ αίτθςθσ. 
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 Iterator iterator = items.iterator(); 
 

 

Αυτι τθ λίςτα πρζπει να τθ διατρζξουμε και να δοφμε ποιο απ’ όλα είναι θ εικόνα. 
Για να τθ διατρζξουμε παίρνουμε τον Iterator τθσ. 

Ζπειτα με μία while διατρζχουμε τα αντικείμενα τθσ λίςτασ. 

 
 while (iterator.hasNext()) { 
  FileItem item = (FileItem) iterator.next(); 
 
  if (!item.isFormField()) { 
   inputStream = item.getInputStream(); 
   break; 
  } 
 } 
 

 

Ραίρνουμε τα αντικείμενα με τθ ςειρά από τον iterator με τθν εντολι 
iterator.next(). 

Για κάκε ζνα από αυτά πρζπει να ελζγξουμε αν είναι πεδίο τθσ φόρμασ με το 
item.isFormField(). Ψάχνουμε να βροφμε τθν εικόνα, οπότε μασ ενδιαφζρει το αντικείμενο 
που δεν είναι τζτοιου είδοσ πεδίου. 

Πταν το βροφμε παίρνουμε το input stream τθσ εικόνασ και το αποκθκεφουμε ςτθν 
μεταβλθτι που φτιάξαμε παραπάνω. Μετά ςταματάμε τθ while με ζνα break. 

Ζχοντασ το inputStream τθσ εικόνασ μποροφμε να αρχικοποιιςουμε το Tesseract. 
Αυτό γίνεται με τθν εντολι: 

 
 Tesseract instance = Tesseract.getInstance(); 
 

 

Χρειάηεται προςοχι ότι για ςυςτιματα 64 bit δεν μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 
το αντικείμενο Tesseract, αλλά πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε το παρακάτω: 

 
 Tesseract1 instance = new Tesseract1(); 
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Στο περιβάλλον που εκτελείται θ εφαρμογι, δθλαδι μζςα από τον Tomcat, θ 
βιβλιοκικθ δεν μπορεί να ανιχνεφςει που βρίςκονται τα αρχεία δεδομζνων τθσ, και είναι 
απαραίτθτο να προςδιορίςουμε τθ διαδρομι. Ο προςδιοριςμόσ τθσ διαδρομισ δεν μπορεί 
να γίνει χρθςιμοποιϊντασ με απόλυτο path, κακϊσ αυτό αλλάηει κάκε φορά που το eclipse 
τρζχει τον Tomcat. 

Για αυτό το λόγο παίρνουμε τθ διεφκυνςθ με τθν παρακάτω εντολι. 

 
 String tessdataPath = 
getServletContext().getRealPath("/WEB-INF/lib/tessdata/"); 
 

 

Ζπειτα δθλϊνουμε αυτι τθ διεφκυνςθ ςτο Tesseract. 

 
 instance.setDatapath(tessdataPath); 
 

 

Μετά δθμιουργοφμε τθν εικόνα από το inputStream που κρατιςαμε. 

 
 BufferedImage image = ImageIO.read(inputStream); 
 

 

Αυτι τθν εικόνα τθ δίνουμε ςτο tesseract για να τθν αναλφςει και μετά 
αποκθκεφουμε το αποτζλεςμα ςτο String που ζχουμε ορίςει. 

 
 originalText = instance.doOCR(image); 
 

 

Ζπειτα χρειάηεται να αρχικοποιιςουμε το Microsoft Translate ϊςτε να το 
χρθςιμοποιιςουμε. Αυτό γίνεται περνόντασ το client id και το secret key που ζχουμε πάρει 
από τθν εγγραφι μασ ςτθν υπθρεςία. 

 
 Translate.setClientId("OCR_SERVER"); 
 Translate.setClientSecret("oCb8El1QYc3ta6QKTawyOidKs1CGE/
vVm7Y9oMwQPh8="); 
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Ζπειτα δίνουμε τθ γλϊςςα του αρχικοφ κειμζνου και τθ γλϊςςα του 
αποτελζςματοσ. 

 
 Language originalLanguage = null; 
 Language transationLanguage = Language.GREEK; 
 

 

Πταν κάνουμε τθ μετάφραςθ ζχουμε τθ δυνατότθτα να ορίςουμε τθν αρχικι 
γλϊςςα.  Βάηοντασ null ενεργοποιοφμε τθν δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ. 
Επιπλζον ςτο translation language επιλζγουμε ελλθνικά. 

Τθν αυτόματθ ανίχνευςθ γλϊςςασ τθν χρθςιμοποιοφμε παρακάτω. 

 
 originalLanguage = Detect.execute(originalText); 
 

 

Μετά μεταφράηουμε το κείμενο, δίνοντασ ςαν παραμζτρουσ το αρχικό κείμενο, τθν 
αρχικι γλϊςςα και τθ γλϊςςα ςτθν οποία κζλουμε να μεταφραςτεί. 

 
 translatedText = Translate.execute(originalText, 
originalLanguage, Language.GREEK); 
 

 

Αφοφ γίνει αυτό βάηουμε ςτο κείμενο τθσ απάντθςθσ τον κωδικό τθσ γλϊςςασ 
προοριςμοφ. 

 
 obj.put("originalLanguage",originalLanguage.toString()); 
  

 

Σε αυτό το ςθμείο τελειϊνει ο κϊδικασ του exception που είχαμε προθγουμζνωσ. 
Αυτό το οποίο ζχει μείνει είναι να δθμιουργιςουμε τθν απάντθςθ. Βάηουμε μζςα ςτα πεδία 
JSON originalText και translatedText τισ τιμζσ των αντίςτοιχων μεταβλθτϊν. 

 
 obj.put("originalText", originalText); 
 obj.put("translatedText", translatedText); 
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Τζλοσ χρθςιμοποιοφμε τον PrintWriter που χρθςιμοποιιςαμε προθγουμζνωσ ϊςτε 
να γράψουμε τα αποτελζςματα. 

 
 obj.writeJSONString(out); 
  

 

Από εκεί και πζρα θ απάντθςθ που καταςκευάςαμε μζςα ςτον PrintWriter κα 
αποςταλεί αυτόματα ςτον πελάτθ που ζκανε το αντίςτοιχο αίτθμα. 

4.4.3.2 Δοκιμαστικό αρχείο uploadForm.jsp 

Για τθ δοκιμι τθσ εφαρμογισ μασ γράψαμε και απλι μία φόρμα. Είναι το αρχείο 
uploadForm.jsp, αν και χρθςιμοποιεί μόνο ςτοιχεία HTML. 

Κακϊσ το servlet μασ δζχεται δεδομζνα μζςω του πρωτοκόλλου HTTP, θ φόρμα 
είναι απόλυτα ςυμβατι με αυτό και μπορεί να του ςτείλει τα δεδομζνα με τθ μορφι που 
περιμζνει. 

Η μορφι τθσ φόρμασ είναι: 

 
<form method="post" action="ProcessImage" 
enctype="multipart/form-data"> 
 <input type="file" name="imageFile" /> 
  
 <input type="submit" value="Επεξεργαςία"> 
</form> 
  

 

Χρειάηεται να δοκεί προςοχι ςτα ςθμεία που εξετάηουμε παρακάτω: 

Σαν action δίνουμε το ProcessImage, που είναι το όνομα με το οποίο ζχουμε 
δθλϊςει ςαν URL mapping για το servlet μασ. Δεν δίνουμε καμία διαδρομι, ϊςτε να ηθτθκεί 
από τθ διαδρομι τθσ φόρμασ, που είναι ςτο ίδιο web app. 

Στον πεδίο method είναι απαραίτθτο να ζχει τιμι post, κακϊσ είναι ο μοναδικόσ 
τρόποσ με τον οποίο μποροφν να ςταλοφν αρχεία, δθλαδι θ εικόνα που κάνει upload ο 
χριςτθσ. 

Το πεδίο enctype=”multipart/form-data” είναι απαραίτθτο ϊςτε θ φόρμα να μπορεί 
να ςτείλει δεδομζνα μζςω τθσ λειτουργίασ post. 

Τζλοσ το πεδίο ςτο οποίο ςτζλνεται το αρχείο είναι τφπου file. Το όνομα του πεδίου 
δεν ζχει ςθμαςία, κακϊσ όπωσ φάνθκε ςτον κϊδικα χειριςμοφ των δεδομζνων ςτο servlet 
δεν το χρθςιμοποιοφμε για να ανιχνεφςουμε που βρίςκεται το αρχείο. 

Για να τρζξουμε τθν εφαρμογι μζςα από το eclipse κάνουμε δεξί κλικ ςτο project 
και επιλζγουμε Run  Run on server. Τθν πρϊτθ φορά που το τρζχουμε μπορεί να μασ 
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ηθτθκεί να επιλζξουμε τον κατάλλθλο server, όπου επιλζγουμε τον Tomcat που 
δθμιουργιςαμε παραπάνω. 

Το eclipse κα τρζξει και τον default browser του ςυςτιματοσ, όμωσ κα εμφανιςτεί 
ζνα λάκοσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι το default index file πρζπει να ονομάηεται index.jsp. 
Αυτό δεν μασ απαςχολεί κακϊσ αυτό το τμιμα του project δε κα χρθςιμοποιθκεί ποτζ πζρα 
από τθν προςωπικι μασ χριςθ για τθ δομικι των δεδομζνων. 

Η διεφκυνςθ του αρχείου μασ είναι θ: 

http://localhost:8080/OCR_Translator/uploadForm.jsp 

Αυτό εμφανίηει τθν πολφ απλι φόρμα που καταςκευάςαμε. 

 

Ρατϊντασ Browse εμφανίηεται το ςτάνταρ παράκυρο του browser που μασ ηθτάει 
να επιλζγουμε ζνα αρχείο. Μετά από αυτό το κουμπί επεξεργαςία ςτζλνει τα δεδομζνα 
ςτον server. 

Το αποτζλεςμα εμφανίηεται με τθ μορφι JSON. 

 

 

Ππωσ φαίνεται είναι ςτθ μορφι JSON που ζχουμε ορίςει. 

4.5 Εφαρμογή Android 

To Android app που καταςκευάςαμε ιταν ςχετικά απλό από άποψθ ρυκμίςεων, ςε 
αντίκεςθ με το servlet που γράψαμε παραπάνω. Ππωσ κα φανεί ςτθ διαδικαςία 
δθμιουργίασ του project δεν ιταν απαραίτθτοσ ο προςδιοριςμόσ ενόσ πλικουσ ρυκμίςεων 
όπωσ ζγινε εξαιτίασ των βιβλιοκθκϊν που χρθςιμοποιιςαμε ςτο servlet. 

http://localhost:8080/OCR_Translator/uploadForm.jsp


Τ.Ε.Ι. Κριτθσ 
Ρτυχιακι Εργαςία Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 

 

56 
 

Ππωσ αυτό δε ςθμαίνει πωσ δε ςυναντιςαμε απροςδόκθτα εμπόδια. Το πρϊτο από 
αυτά είχε να κάνει με τθ διαδικαςία αποςτολισ δεδομζνων post με το πρωτόκολλο HTTP. 

Ο λόγοσ για τον οποίο επιλζξαμε το πρωτόκολλο HTTP είναι θ ευρφτατθ διάδοςι 
του και θ ςχεδόν κακολικι χριςθ του από ζνα πλικοσ υπθρεςίεσ. Πμωσ όπωσ 
ανακαλφψαμε θ λειτουργία αποςτολισ αρχείου με μία αίτθςθ HTTP post δεν υποςτθρίηεται 
άμεςα από αυτό. 

Το δεφτερο εμπόδιο ζχει να κάνει με τον τρόπο που το Android απαιτεί να γίνονται 
οι ςυνδζςεισ δικτφου. Συγκεκριμζνα κάκε εφαρμογι ζχει ζνα κυρίωσ thread το οποίο 
χειρίηεται τα γραφικά και τισ αιτιςεισ του χριςτθ. Για να υπάρχει μία καλφτερθ εμπειρία 
χριςθσ απαγορεφει να γίνονται μζςα από αυτό το thread λειτουργίεσ που ςχετίηονται με το 
δίκτυο. Ππωσ τα εργαλεία που προςφζρει για τθν δθμιουργία και το ςυντονιςμό των 
επιπλζον threads είναι αρκετά βαςικά και δφςχρθςτα. 

Επιπλζον θ ανάγκθ υποςτιριξθσ πολλϊν εκδόςεων είναι πολλζσ φορζσ δφςκολθ, 
κακϊσ δεν παρζχεται το κατάλλθλο υλικό. Το documentation που υπάρχει ςτθ ςελίδα τθσ 
Google εξθγεί ςε μάκροσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ αλλά δεν παρζχει λεπτομερι παραδείγματα 
κϊδικα. Αντίκετα ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων παρζχονται κάποια ςθμαντικά 
ςθμεία του αντικειμζνου που επεξεργάηεται και ζπειτα ο χριςτθσ παραπζμπεται ςτο να 
κατεβάςει ολόκλθρο το project του παραδείγματοσ, ςτο οποίο πολλζσ φορζσ δεν υπάρχουν 
ολοκλθρωμζνεσ εξθγιςεισ για τα υπόλοιπα ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

Ο ρυκμόσ με τον οποίο βγαίνουν νζεσ εκδόςεισ είναι καταιγιςτικόσ και εξαιτίασ 
αυτοφ οποιοδιποτε βιβλίο αςχολείται με το κζμα περιζχει ςίγουρα ανακρίβειεσ ςχετικά με 
πράγματα που δεν ανικουν ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ. Επίςθσ θ υποςτιριξθ παλιότερων 
ςυςκευϊν γίνεται με ελαφρϊσ διαφορετικό κϊδικα, ο οποίοσ κάποιεσ φορζσ δεν λειτουργεί 
ςτισ νεότερεσ, κακιςτϊντασ χρονοβόρα τθ δοκιμι τθσ εφαρμογισ ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ 
του λειτουργικοφ. 

4.5.1 Δημιουργία project 

Για τθ δθμιουργία του νζου project επιλζγουμε ςτο eclipse File New  Project… 
και ςτο επόμενο παράκυρο επιλζγουμε το Android Application Project από τθν κατθγορία 
Android. 
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Στθν επόμενθ οκόνθ χρειάηεται να δϊςουμε κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν 
εφαρμογι. 

Το πεδίο Application name είναι το όνομα που κα εμφανίηεται να ζχει θ εφαρμογι 
μασ. Αυτό είναι το όνομα που κα εμφανίηεται ςτον χριςτθ και δεν χρθςιμοποιείται 
πουκενά αλλοφ. 

Το πεδίο Project name είναι το όνομα του project ςτο eclipse και πάλι δεν 
χρθςιμοποιείται για προγραμματιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Το πεδίο Package name είναι το όνομα του πακζτου μζςα ςτο οποίο κα βρίςκεται θ 
εφαρμογι μασ. Επιλζξαμε το gr.teiher.epp.ocrtranslator.app. 

Ραρακάτω επιλζγουμε τισ εκδόςεισ του Android που κα υποςτθρίηει θ εφαρμογι. Η 
minimum required version είναι θ ελάχιςτθ ζκδοςθ θ οποία κα απαιτείται. Αυτι τθ ςτιγμι θ 
μικρότερθ ζκδοςθ που ζχει αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράσ ϊςτε να δικαιολογεί τθν 
υποςτιριξι τθσ είναι το Android 2.3.3. Οι εκδόςεισ του Android ζχουν τρία χαρακτθριςτικά. 
Για παράδειγμα το Android 2.3.3 ζχει κωδικό όνομα το Gingerbread και αναφζρεται ςαν API 
level 10. 

Η υποςτιριξθ παλιότερων εκδόςεων είναι μία αρκετά επίπονθ και χρονοβόρα 
διαδικαςία, και πολλζσ φορζσ απαιτεί τθν φπαρξθ διαφορετικϊν αρχείων τθσ εφαρμογισ (ι 
και ολόκλθρων εφαρμογϊν) για διαφορετικζσ εκδόςεισ. Κατά ςυνζπεια δεν ζχει νόθμα να 
επιδιϊξουμε να υποςτθρίξουμε όλεσ τισ εκδόςεισ αλλά μόνο αυτζσ που ζχουν ακόμθ ζνα 
αξιόλογο μερίδιο αγοράσ. 
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Το πεδίο Target SDK είναι θ μεγαλφτερθ ζκδοςθ ςτθν οποία ζχει δοκιμαςτεί θ 
εφαρμογι. Εδϊ επιλζγουμε τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του Android, που ςτθν περίπτωςι 
μασ είναι θ 4.4 με API level 19. 

Το πεδίο compile with ζχει να κάνει με τθν ζκδοςθ που κζλουμε να 
χρθςιμοποιιςουμε για να γίνει compile θ εφαρμογι. Εκτόσ και αν υπάρχει κάποια 
ςυγκεκριμζνθ αςυμβατότθτα επιλζγουμε πάντοτε τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ. 

Τζλοσ το πεδίο  theme ζχει να κάνει με τθν εμφάνιςθ τθσ εφαρμογισ μασ. 

 

 

Στο επόμενο βιμα επιλζγουμε αν κζλουμε να δθμιουργθκοφν αυτόματα κάποια 
βαςικά αρχεία. Δεν χρειάηεται να αλλάξουμε τίποτα εδϊ. 
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Μετά μποροφμε να επιλζξουμε ζνα εικονίδιο για τθν εφαρμογι μασ. Αυτό 
αυτόματα μετατρζπεται ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ. 
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Ζπειτα δθμιουργοφμε ζνα καινοφργιο activity. Αφοφ θ εφαρμογι μασ δεν κα ζχει 
πολλζσ διαφορετικζσ οκόνεσ αρκεί να βάλουμε το blank activity. 
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Για το activity που δθμιουργιςαμε πρζπει να ορίςουμε τα βαςικά ςτοιχεία του. 
Αυτά είναι το όνομά του και το όνομα του αρχείου που δθμιουργεί. Αν και μποροφμε να τα 
αλλάξουμε αφινουμε τισ βαςικζσ επιλογζσ. 

Μετά από αυτό δθμιουργείται το νζο project μασ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι 
αυτόματα δθμιουργείται και ζνα νζο project, το οποίο ονομάηεται appcompat_v7_X. Αυτό 
είναι οριςμζνο ςαν project βιβλιοκικθσ και περιζχει απαραίτθτα ςτοιχεία ϊςτε να 
λειτουργοφν όλα τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ ςε παλιότερεσ εκδόςεισ. Για τθ μεταφορά τθσ 
εφαρμογισ είναι απαραίτθτα και τα δφο project. 

Το X ςτο όνομα είναι ζνασ αφξον αρικμόσ και όχι ο αρικμόσ τθσ ζκδοςθσ. Η πρϊτθ 
εφαρμογι που κα δθμιουργιςουμε ςτο eclipse κα ζχει το appcompat_v7, για τθν δεφτερθ 
το appcompat_v7_2, θ Τρίτθ κα ςυςχετιςτεί αυτόματα με το appcompat_v7_3 κοκ. 

Η εφαρμογι χρθςιμοποιεί κάποιεσ βιβλιοκικεσ με τθ μορφι αρχείων jar. Αυτι τθ 
φορά δεν χρειάηεται να κάνουμε πολφπλοκεσ ρυκμίςεισ κακϊσ θ ειςαγωγι τουσ είναι ςε 
μεγάλο βακμό αυτοματοποιθμζνθ. Συγκεκριμζνα οποιοδιποτε αρχείο jar αντιγράψουμε 
μζςα ςτον φάκελο του project αυτόματα ορίηεται ςαν απαραίτθτο αρχείο βιβλιοκικθσ και 
χρθςιμοποιείται κατά τθ μεταγλϊτιςςθ. 

Τα αρχεία που χρειαςτικαμε είναι το retrofit-1.5.0.jar και το gson-2-2-4.jar. Το 
retrofit είναι μία βιβλιοκικθ που χρθςιμοποιιςαμε για τθν επικοινωνία με τον server. 
Υποςτθρίηει αυτόματα λιψθ δεδομζνων με μορφι JSON, όμωσ απαιτεί τθν φπαρξθ τθν 
κατάλλθλθσ βιβλιοκικθσ και ςυγκεκριμζνα τθσ gson. 



Τ.Ε.Ι. Κριτθσ 
Ρτυχιακι Εργαςία Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 

 

62 
 

 

Μετά τθν αντιγραφι τουσ ςτον κατάλλθλο φάκελο κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςτο 
όνομα του project και επιλζγουμε Refresh. Τα εικονίδια των αρχείων αλλάηουν και 
εμφανίηουν το ςφμβολο τθν βιβλιοκικθσ ςτθν κάτω δεξιά γωνία τουσ, ςθμάδι ότι ζχουν 
αναγνωριςτεί αυτόματα. 

4.5.2 Επεξήγηςη κώδικα 

4.5.2.1 Αρχείο AndroidManifest.xml 

Το αρχείο AndroidManifest.xml περιζχει γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
εφαρμογι. Αυτό δθμιουργείται αυτόματα κατά τθ δθμιουργία του project. Πταν το 
επιλζξουμε το eclipse μπορεί να εμφανίςει ζνα γραφικό περιβάλλον για τθν επεξεργαςία 
του, ενϊ για τθν εμφάνιςθ του κϊδικα XML πρζπει να επιλζξουμε το τελευταίο tab ςτο 
κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ. 
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Σε αυτό το αρχείο πρζπει να δθλϊςουμε τισ δυνατότθτεσ που χρειάηεται για να 
λειτουργιςει θ εφαρμογι μασ. Αυτζσ κατά τθν εγκατάςταςθ μίασ εφαρμογισ εμφανίηονται 
ςτον χριςτθ ϊςτε να τισ εγκρίνει ι να αρνθκεί τθν εγκατάςταςθ. 

Μζςα ςτο αρχικό tag manifest προςκζτουμε τισ παρακάτω γραμμζσ. 

 
 <uses-feature android:name="android.hardware.camera" 
                  android:required="true" /> 
     
    <uses-permission 
android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />  
 <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
 

 

Το τι κάνει θ κάκε μία γίνεται εφκολα κατανοθτό από το όνομά τθσ. Η πρϊτθ 
γραμμι ενθμερϊνει ότι κα χρθςιμοποιεί τθν κάμερα. Οι επόμενεσ 3 γραμμζσ για το 
internet, network state και wifi state ηθτάνε άδεια για τθν πρόςβαςθ ςτο δίκτυο, κακϊσ κα 
είναι απαραίτθτθ θ επικοινωνία με τον server. Τζλοσ θ τελευταία γραμμι ηθτάει άδεια για 
τθν εγγραφι δεδομζνων ςτθν κάρτα μνιμθσ. 

Η φωτογραφία που κα βγάηουμε πρζπει να μπορεί να ςωκεί πριν τθ ςτείλουμε, 
κάτι το οποίο γίνεται μζςω αυτισ τθσ επιλογισ. 

4.5.2.2 Αρχείο string.xml 

Κατά τθ δθμιουργία των αντικειμζνων που περιζχει θ εφαρμογι κεωρείται κακι 
πρακτικι θ απευκείασ χριςθ κειμζνων, πχ για τα κουμπιά. Αντίκετα ενκαρρφνεται θ 
μεταφορά του κειμζνου ςτο αρχείο string.xml και θ χριςθ τουσ μζςω αυτοφ. 

Το αρχείο φτιάχνεται αυτόματα και εμείσ προςκζτουμε τισ επιπλζον επιλογζσ. Το 
κείμενο που ζχουμε ειςάγει φαίνεται παρακάτω. 

 
<string name="take_photo">Φωτογραφία</string> 
<string name="translate">Μετάφραςη</string> 
<string name="server_address">Διεύθυνςη server:</string> 
<string name="server_port">Port:</string> 
 

 

Αυτά τα string μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε μελλοντικά μζςα ςτα αρχεία 
layout που κα χρθςιμοποιιςουμε. Συγκεκριμζνα θ ιδιότθτα με τθν οποία κακορίηουμε το 
κείμενο ενόσ κουμπιοφ είναι το android:text. Αντί να δϊςουμε τθν εντολι 
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android:text="Φωτογραφία" γράφουμε android:text="@string/translate", όπου translate 
είναι το όνομα τθσ εγγραφισ που περιζχει τθ λζξθ φωτογραφία. 

4.5.2.3 Αρχείο activity_main.xml 

Ρρόκειται για ζνα αρχείο layout, δθλαδι ζνα αρχείο που περιγράφει τα 
περιεχόμενα ενόσ activity και τισ ιδιότθτζσ τουσ. Ο editor του eclipse δίνει τθ δυνατότθτα να 
τοποκετιςουμε τα ςτοιχεία που κζλουμε ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ γραφικά. 

 

 

Πμωσ θ χριςθ του δεν είναι πάντα εφκολθ. Κατ’ αρχιν πολλζσ φορζσ δεν βγάηει 
ςωςτά αποτελζςματα, όπωσ παραπάνω που θ κεντρικι εικόνα φαίνεται πολφ μεγάλθ. 
Επιπλζον δεν είναι πάντα εφκολο να τοποκετιςουμε τα αντικείμενα ςτισ κζςεισ που 
κζλουμε. Για αυτόν τον λόγο χρθςιμοποιοφμε κυρίωσ τθν μορφι xml, που τθν επιλζγουμε 
από το κατάλλθλο tab ςτο κάτω μζροσ. 
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Το βαςικό ςτοιχείο που περιζχει όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ είναι 
ζνα ScrollView, το οποίο το επιλζξαμε γιατί το φψοσ τθσ ςελίδασ μασ δεν είναι ςτακερό 
αλλά εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ εικόνασ που κα δοκεί και το μζγεκοσ του κειμζνου που 
κα λάβουμε ςαν απάντθςθ. 

 
<ScrollView 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:id="@+id/scrollView" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="#cccccc" > 
 

 

Μζςα ςε αυτό ζχουμε ζνα LinearLayout με orientation vertical, ϊςτε να βάηει τα 
περιεχόμενά του το ζνα κάτω από το άλλο. 

 
<LinearLayout 
 android:id="@+id/container" 
 android:layout_width="match_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:orientation="vertical" 
 android:descendantFocusability="beforeDescendants" 
 android:focusableInTouchMode="true"  > 
 

 

Αυτό δεν ζχει ςυγκεκριμζνο φψοσ αλλά μεγαλϊνει αυτόματα ϊςτε να χωράνε τα 
περιεχόμενά του, με τθν οδθγία android:layout_height="wrap_content". 

Μζςα του ζχει τθν εικόνα. Αρχικά εκεί εμφανίηεται ζνα βοθκθτικό εικονίδιο αλλά 
όταν ο χριςτθσ πάρει τθν φωτογραφία εμφανίηεται αυτι ςτθ κζςθ του. 
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<ImageView 
    android:id="@+id/photoView" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:src="@android:drawable/ic_menu_report_image" 
    android:adjustViewBounds="true" 
    android:layout_marginTop="20dp" /> 
 

 

Μετά τθν εικόνα ζχουμε τα δφο κουμπιά για να πάρει ο χριςτθσ εικόνα και να τθν 
ςτείλει για μετάφραςθ. Επειδι αυτά κζλουμε να είναι δίπλα δίπλα τα βάηουμε μζςα ςε ζνα 
άλλο LinearLayout με horizontal orientation. 

 
<LinearLayout 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_marginBottom="20dp" 
    android:layout_marginTop="20dp" 
    android:gravity="center_horizontal" > 
 

 

Τα ίδια τα κουμπιά ζχουν παρόμοιο κϊδικα, με διαφορζσ ςτα id τουσ, τθν εικόνα 
που κα δείχνουν και το κείμενό τουσ. 

 
<Button 
    android:id="@+id/photoButton" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:drawableLeft="@android:drawable/ic_menu_camera" 
    android:text="@string/take_photo" /> 
 
<Button 
    android:id="@+id/translateButton" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:drawableLeft="@android:drawable/ic_menu_upload" 
    android:text="@string/translate" /> 
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Από κάτω ακολουκοφν δφο LinearLayout που το κακζνα ζχει μζςα του ζνα ςτοιχείο 
TextView που εμφανίηει κείμενο και ζνα ςτοιχείο EditText για να μπορεί ο χριςτθσ να 
ςυμπλθρϊςει τθ διεφκυνςθ και το port του server. Εδϊ φαίνεται το ζνα από αυτά. 

 
<LinearLayout 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" > 
 
    <TextView 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_vertical" 
        android:layout_weight="0.4" 
        android:text="@string/server_address" 
        android:textSize="16sp" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/serverAddressText" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_vertical" 
        android:layout_weight="0.6" /> 
</LinearLayout> 
 

 

Μετά από αυτά ζχουμε ζνα ςτοιχειο ProgressBar. Αυτό είναι μία μπάρα που 
αναλαμβάνει να δείξει ςτον χριςτθ ότι χρειάηεται να περιμζνει για να εκτελεςτεί θ 
προςδιοριςμζνθ διαδικαςία. 

 
<ProgressBar 
    android:id="@+id/loadingBar" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_gravity="center_horizontal" 
    android:visibility="invisible" /> 
 

 

Αυτό αρχικά δεν φαίνεται, με τθν οδθγία android:visibility="invisible". Ο λόγοσ είναι 
πωσ κζλουμε να εμφανίηεται μόνο όταν ο χριςτθσ προςπακιςει να επικοινωνιςει με τον 
server, κάτι που το κάνουμε προγραμματιςτικά. 

Τζλοσ υπάρχει ζνα ςτοιχείο TextView που κα περιζχει τθν απάντθςθ που κα λάβει 
από τον server. 
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<TextView 
    android:id="@+id/responseText" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:textSize="14sp" /> 
 

 

Αυτό το ςτοιχείο δεν ζχει κάποιο κείμενο οπότε αρχικά δε φαίνεται. Γιατί δεν πιάνει 
χϊρο. Πταν ο χριςτθσ ηθτιςει μία μετάφραςθ και δοκεί θ απάντθςθ τότε το κάνουμε να τθ 
δείχνει και μεγαλϊνει αυτόματα. 

4.5.2.4 Κλάση Config 

Η κλάςθ Config δεν εκτελεί καμία λειτουργία, αλλά ορίηει κάποιεσ ςτακερζσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι για να είναι εφκολο να τισ αλλάξουμε. 

 
public static final String DEFAULT_SERVER_ADDRESS = 
"192.168.1.10"; 
public static final String DEFAULT_SERVER_PORT = "8080"; 
 
public static final String IMAGE_FILE_NAME = "IMAGE";  
public static final String IMAGE_FILE_EXT = ".jpg"; 
 

 

Αυτζσ είναι θ αρχικι διεφκυνςθ και το port του server και το όνομα και θ κατάλθξθ 
του αρχείου εικόνασ. Αν κελιςουμε να βάλουμε διαφορετικζσ τιμζσ αρκεί να τισ αλλάξουμε 
ςε αυτό το ςθμείο αντί να τισ ψάχνουμε ςτον κϊδικα. 

4.5.2.5 Κλάση OcrData 

Η κλάςθ OcrData είναι μία βοθκθτικι κλάςθ που περιγράφει ζνα αντικείμενο με 
παρόμοιεσ μεταβλθτζσ με τθν απάντθςθ JSON που ςτζλνει ο server. Το ουςιαςτικό τμιμα 
του κϊδικα είναι οι δθλϊςεισ των μεταβλθτϊν. 

 
 @SerializedName("originalText") 
 private String originalText; 
  
 @SerializedName("originalLanguage") 
 private String originalLanguage; 
  
 @SerializedName("translatedText") 
 private String translatedText; 
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Τα annotations που υπάρχουν πάνω από τθν κάκε μία δίνουν οδθγίεσ για το όνομα 
που ζχει θ αντίςτοιχθ μεταβλθτι ςτο αρχείο JSON. Η απόδοςθ τιμϊν από το JSON ςτο 
αντικείμενο γίνεται αυτόματα με τθ βιβλιοκικθ retrofit. 

4.5.2.6 Interface OcrService 

Το interface OcrService χρθςιμοποιείται από τθ βιβλιοκικθ Retrofit. Ρεριζχει τθ 
διλωςθ μόνο μίασ μεκόδου: 

 
@Multipart 
@POST("/OCR_Translator/ProcessImage") 
void sendImage(@Part("imageFile") TypedFile photo, 
Callback<OcrData> callback); 
 

 

Με το retrofit, όταν κζλουμε να κάνουμε μία αίτθςθ δεν δθλϊνουμε τισ 
πλθροφορίεσ κάκε φορά που τθν κάνουμε. Αντίκετα δθλϊνουμε κάποιεσ μεκόδουσ ςε ζνα 
interface με τζτοιο τρόπο ϊςτε να περιγράφουν τθ διεφκυνςθ, τα δεδομζνα που ςτζλνονται 
και το τι επιςτρζφει. 

Εδϊ λζμε ότι τα δεδομζνα κζλουμε να ςταλοφν ςαν μία αίτθςθ post / multipart 
ςτθν κατάλλθλθ διεφκυνςθ. Η πρϊτθ παράμετροσ λζει ότι κα αποςτζλλεται ζνα αρχείο, το 
οποίο κα δίνεται ςαν τιμι ςτθ μεταβλθτι photo. 

Η δεφτερθ παράμετροσ δίνει ζνα Callback, το οποίο κα καλείται όταν ζρκει θ 
απάντθςθ. Επειδι ο τφποσ του είναι το OcrData μπορεί να καταλάβει ότι κα λάβει μία 
απάντθςθ με τθ μορφι JSON, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα τα βάλει ςτα αντίςτοιχα πεδία ενόσ 
αντικειμζνου OcrData. 

4.5.2.7 Κλάση MainActivity 

Η κλάςθ MainActivity περιζχει τισ λειτουργίεσ του κυρίωσ activity (οκόνθσ) τθσ 
εφαρμογισ μασ. 

Ξεκινάει να τρζχει από τθν μζκοδο onCreate και αρχικά δθλϊνει ότι κα 
χρθςιμοποιιςει το αρχείο layout που δθλϊςαμε παραπάνω. 

 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_main); 
 

 

Μετά βάηει ςε εςωτερικζσ μεταβλθτζσ τα ςτοιχεία τθσ φόρμασ που κζλουμε να 
χρθςιμοποιιςουμε προγραμματιςτικά. 
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  photoView = (ImageView) 
findViewById(R.id.photoView); 
  loadingBar = (ProgressBar) 
findViewById(R.id.loadingBar); 
  responseText = (TextView) 
findViewById(R.id.responseText); 
 

 

Ειδικά ςτα πεδία κειμζνου βάηει ςαν αρχικζσ τιμζσ τισ τιμζσ που παίρνει από το 
Config. 

 
serverAddressText = (EditText) 
findViewById(R.id.serverAddressText); 
 serverAddressText.setText(Config.DEFAULT_SERVER_ADDRESS); 
   
  serverPortText = (EditText) 
findViewById(R.id.serverPortText); 
  serverPortText.setText(Config.DEFAULT_SERVER_PORT); 

 

Μετά βάηει ςτα δφο κουμπιά τουσ listeners για το τι κα κάνουν όταν τα πατάει ο 
χριςτθσ. 

Το πρϊτο κουμπί αφινει τον χριςτθ να πάρει μία φωτογραφία. Ρριν από αυτό 
πρζπει να φτιάξουμε το αρχείο ςτο οποίο κα αποκθκευτεί. 

 
photoFile = File.createTempFile(Config.IMAGE_FILE_NAME, 
Config.IMAGE_FILE_EXT, getExternalCacheDir()); 
photoFilePath = "file:" + photoFile.getAbsolutePath(); 
 

 

Το όνομα του αρχείου βγαίνει από τισ τιμζσ που ζχουμε δϊςει ςτο Config και του 
λζμε να το αποκθκεφςει ςτο φάκελο προςωρινισ μνιμθσ. Μετά παίρνουμε και το πλιρεσ 
path του για να το χρθςιμοποιιςουμε παρακάτω. 

Ζπειτα καταςκευάηουμε το κατάλλθλο Intent με το οποίο λζμε ότι κζλουμε να 
τραβιξουμε μία φωτογραφία, θ οποία κα αποκθκευτεί ςτο αρχείο που δϊςαμε. 
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Intent takePictureIntent = new 
Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, 
Uri.fromFile(photoFile)); 
startActivityForResult(takePictureIntent, 
REQUEST_IMAGE_CAPTURE); 

 

Με το startActivityForResult ο ζλεγχοσ φεφγει από το πρόγραμμά μασ. 

Πταν ο χριςτθσ πάρει τθ φωτογραφία κα καλεςτεί αυτόματα θ μζκοδοσ 
onActivityResult. 

 
     Bitmap imageBitmap = resizeImage(); 
 
 photoView.setImageBitmap(imageBitmap); 
 

 

Αυτι αλλάηει το μζγεκοσ τθσ εικόνασ που κα δείξει και ζπειτα το βάηει ςτο 
αντίςτοιχο ImageView ϊςτε να εμφανιςτεί. 

Το δεφτερο κουμπί αναλαμβάνει να ςτείλει τθν εικόνα ςτον server. 

 
 responseText.setText(""); 
 loadingBar.setVisibility(View.VISIBLE); 
 sendImage(); 
 

 

Αυτό ςβινει το κείμενο από τυχϊν προθγοφμενθ απάντθςθ, εμφανίηει το progress 
bar για να μπορεί να καταλάβει ο χριςτθσ ότι θ διαδικαςία εξελίςςεται και καλεί τθν 
κατάλλθλθ ςυνάρτθςθ sendImage. 

Το πρϊτο πράγμα που γίνεται είναι να δθμιουργθκεί θ διεφκυνςθ του server από 
τισ τιμζσ των πεδίων κειμζνου. 

 
String serverAddress =  
  "http://"  
  + serverAddressText.getText()  
  + ":"  
  + serverPortText.getText(); 
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Μετά καταςκευάηουμε το απαραίτθτο αντικείμενο ςτο Retrofit με αυτι τθ 
διεφκυνςθ. 

 
restAdapter = new RestAdapter.Builder() 
  .setEndpoint(serverAddress) 
  .build(); 
 

 

Ζπειτα φτιάχνουμε το service που δθλϊςαμε παραπάνω για τθν αποςτολι των 
δεδομζνων. 

 
OcrService ocrService = restAdapter.create(OcrService.class); 
TypedFile f = new TypedFile("image/jpeg", photoFile); 
ocrService.sendImage(f, new Callback<OcrData>() {… 
 

 

Σε αυτό δίνουμε ςαν παραμζτρουσ το αρχείο που αποκθκεφςαμε τθν εικόνα και 
ζνα callback που κα καλεςτεί όταν ζρκει θ απάντθςθ. 

Από το callback μασ ενδιαφζρει το τι κα γίνεται ςτθ μζκοδο success, δθλαδι όταν 
λάβει τθν απάντθςθ. 

Αρχικά κρφβουμε το progress bar αφοφ ςταμάτθςε να φορτϊνει. 

 
loadingBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 
 

 

Το κείμενο τθσ απάντθςθσ κα το βάλουμε ςε ζνα TextView. Αυτό δεν μπορεί να 
δείξει μορφοποιθμζνο κείμενο, εκτόσ και αν είναι ςε μορφι HTML. Για αυτό το λόγο 
αντικακιςτοφμε τόςο από το αρχικό κείμενο όςο και από τθν απάντθςθ το \n με το <br>, με 
το οποίο αλλάηει γραμμι ςτθν HTML. 

 
data.setOriginalText(data.getOriginalText().replaceAll("\n", 
"<br>")); 
data.setTranslatedText(data.getTranslatedText().replaceAll("\n
", "<br>")); 
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Ζπειτα δθμιουργοφμε ζνα String ςτο οποίο ςυνκζτουμε το κείμενο HTML που 
κζλουμε να δείξουμε. 

 
String res = "<h1>Original text</h1><p>" + 
data.getOriginalText() + "</p>"; 
res += "<h1>Language: " + data.getOriginalLanguage() 
+"</h1>"; 
res += "<h1>Translation</h1><p>" + data.getTranslatedText() + 
"</p>"; 
 

 

Συγκεκριμζνα βάηουμε ςαν τίτλο το Original text και μετά μζςα ςε μία παράγραφο 
το κείμενο που αναγνϊριςε το Tessetact. Ζπειτα βάηουμε ςαν τίτλο τθ γλϊςςα που 
ανιχνεφτθκε για αυτό το κείμενο και ακολουκεί το μεταφραςμζνο κείμενο. 

Τζλοσ βάηουμε αυτό το κείμενο ςτο TextView τθσ απάντθςθσ. 

 
responseText.setText(Html.fromHtml(res)); 
 

 

Αφοφ δίνουμε κείμενο HTML πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθν ειδικι ςυνάρτθςθ 
fromHtml. 
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5 Οδηγίερ εκηέλεζηρ εθαπμογήρ 

5.1 Γενικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα περιγράψουμε αναλυτικά τα βιματα που πρζπει να γίνουν 
ϊςτε να τρζξει θ εφαρμογι με τθ χριςθ των παραδοτζων που παρζχουμε. 

Επειδι κα ζχουμε δφο eclipse που κα τρζχουν ταυτόχρονα, όπου υπάρχει 
πικανότθτα ςφγχυςθσ κα τα προςδιορίηουμε με τουσ όρουσ eclipse-JEE και eclipse-ADT 

5.2 Εγκατάςταςη εργαλείων 

5.2.1 Εγκατάςταςη JDK 

Αρχικά χρειάηεται να κατεβάςουμε και να εγκαταςτιςουμε το JDK για να μποροφμε 
να τρζχουμε και να κάνουμε compile προγράμματα Java. Αυτό γίνεται όπωσ ςτθν ενότθτα 
3.3. Ρρζπει να επιλζξουμε τθν τελευταία ζκδοςθ τθσ Java 7. Αν και μελλοντικζσ εκδόςεισ 
πικανότατα κα δουλεφουν δεν ζχουν δοκιμαςτεί ςτθν εφαρμογι μασ. 

Επίςθσ πρζπει να επιλεγεί οπωςδιποτε ζκδοςθ 32 bit. Αν υπάρχει εγκαταςτθμζνθ 
ςτο μθχάνθμα και μία ζκδοςθ τθσ Java 64 bit μπορεί να δθμιουργιςει προβλιματα ςτθν 
πορεία. 

5.2.2 Εγκατάςταςη Tomcat 

Εξαιτίασ των ρυκμίςεων που πρζπει να γίνουν ςτον Tomcat, περιλαμβάνουμε τον 
server που χρθςιμοποιιςαμε ςτα παραδοτζα. Για τθ χριςθ του αρκεί να αποςυμπιεςτεί ςε 
ζναν φάκελο, χωρίσ να απαιτοφνται ρυκμίςεισ ςε αυτό το βιμα. 

5.2.3 Εγκατάςταςη eclipse για το web app 

Αρχικά χρειάηεται να κατεβάςουμε το eclipse (ςτο οποίο κα αναφερόμαςτε με τον 
όρο eclipse-JEE) όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 3.6 και να το αποςυμπιζςουμε ςε ζναν 
φάκελο τθσ επιλογισ μασ. Ρριν το τρζξουμε δθμιουργοφμε ζναν φάκελο για το workspace 
του, κακϊσ το ηθτάει τθν πρϊτθ φορά που τρζχει. 

 

 

Για να μθν κάνει ςυνζχεια αυτι τθν ερϊτθςθ επιλζγουμε το Use this as the default 
and do not ask again. 
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5.2.4 Ρφθμιςη server 

Μετά είναι απαραίτθτο να ορίςουμε τον server μζςα από το eclipse όπωσ 
περιγράφεται ςτθν ενότθτα 4.4.1. 

5.2.5 Ειςαγωγή web project 

Στο επόμενο βιμα ειςάγουμε το project μασ ςτο eclipse. Αρχικά αποςυμπιζηουμε 
τα περιεχόμενα του αρχείου OCR Translator - Server.zip ςτον φάκελο που δθλϊςαμε 
προθγουμζνωσ ςαν workspace για το eclipse-JEE. Μετά, μζςα από το eclipse επιλζγουμε 
File  Import… και ςτο παράκυρο που εμφανίηεται επιλζγουμε General  Existing Projects 
into Workspace. 

 

Στο επόμενο παράκυρο πατάμε το πρϊτο κουμπί Browse δίπλα από το Select root 
directory και πατάμε το Finish. 



Τ.Ε.Ι. Κριτθσ 
Ρτυχιακι Εργαςία Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 

 

76 
 

 

 

Αυτό κα πρζπει να ανοίξει το project. 

5.2.6 Εγκατάςταςη ADT 

Ζπειτα κατεβάηουμε το ADT και το αποςυμπιζηουμε μζςα ςε ζναν φάκελο. Κακϊσ 
και αυτό περιζχει μία ζκδοςθ του eclipse μζςα ςτον ομϊνυμο φάκελο (ςτο οποίο κα 
αναφερόμαςτε με το όνομα eclipse-ADT παρακάτω) πριν το τρζξουμε πρζπει να 
δθμιουργιςουμε ζναν επιπλζον φάκελο για το workspace του, διαφορετικό από το 
workspace του eclipse-JEE. 

Ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ τθσ ενότθτασ 3.4 κατεβάηουμε τα επιπλζον αρχεία που 
χρειάηονται από το SDK Manager. Ρρζπει να υπάρχουν οπωςδιποτε τα αρχεία για τισ 
εκδόςεισ API19 και API10, που χρθςιμοποιεί ρθτά θ εφαρμογι μασ. 
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Αυτό αναφζρεται ςτθν επιλογι SDK platform, όπωσ φαίνεται ςτθν παραπάνω 
εικόνα για τθν ζκδοςθ 19. Αν δεν γράφει ςτθ δεξιά ςτιλθ το installed, πρζπει να το 
επιλζξουμε και να πατιςουμε το κουμπί Install. 

Η ίδια διαδικαςία πρζπει να γίνει και για τθν ενότθτα Android 2.3.3 (API 10). 

5.2.7 Ειςαγωγή project για το mobile app 

Για να ειςάγουμε το project ςτο eclipse είναι απαραίτθτο να αποςυμπιζςουμε τα 
περιεχόμενα του αρχείου OCRTranslator App.zip ςτον φάκελο που ορίςαμε ςαν workspace 
του eclipse-ADT. Ζπειτα ειςάγουμε τα project όπωσ ιδθ δείξαμε ςτθν ενότθτα 5.2.5. 

Αυτι θ διαδικαςία πρζπει να γίνει δφο φορζσ. Τθν πρϊτθ πρζπει να διαλζξουμε τον 
φάκελο του project appcompat_7_3 που χρθςιμοποιεί ςαν βιβλιοκικθ θ εφαρμογι μασ και 
τθ δεφτερθ τον ίδιο το φάκελο τθσ εφαρμογισ. 

Αν αυτι θ διαδικαςία δεν γίνει με αυτι τθ ςειρά μπορεί να παρουςιαςτοφν 
προβλιματα ςτθν πορεία. 

5.3 Εκτζλεςη εφαρμογήσ 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ χρειάηεται προφανϊσ μία ςυςκευι τθλεφϊνου. 
Τόςο ο υπολογιςτισ που τρζχει τον server όςο και θ εφαρμογι πρζπει να βρίςκονται 
ςυνδεδεμζνα ςτο ίδιο (αςφρματο) δίκτυο ϊςτε να μποροφν να επικοινωνιςουν. 

5.3.1 Εκτζλεςη server 

Αρχικά χρειάηεται να ανοίξουμε το eclipse-JEE και να τρζξουμε το Project κάνοντασ 
δεξί κλικ πάνω του και επιλζγοντασ Run on server. Αυτό κα ανοίξει και μία ςελίδα του 
browser που κα βγάλει ζνα μινυμα λάκουσ, κάτι απόλυτα φυςιολογικό γιατί δεν ζχουμε 
αρχικι ςελίδα (αφοφ μασ ενδιαφζρει να μιλάει μόνο με το κινθτό). 

Ραρόλα αυτά από τθ διεφκυνςθ που κα ζχει αυτι θ ςελίδα κρατάμε το port που 
δείχνει, ςυνικωσ το 8080. 

Μετά πρζπει να βροφμε τθ διεφκυνςθ IP του μθχανιματοσ που τρζχει τον server, 
κάτι που γίνεται μζςα από τισ ρυκμίςεισ των windows. 

5.3.2 Εκτζλεςη εφαρμογήσ 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ ςυνδζουμε το κινθτό ςτον υπολογιςτι με ζνα 
καλϊδιο USB. Για τα περιςςότερα κινθτά πρζπει να εγκαταςτιςουμε προθγουμζνωσ το 
κατάλλθλο πρόγραμμα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ ϊςτε να μπορεί να το δει το 
λειτουργικό ςφςτθμα. 

Ζπειτα τρζχουμε το eclipse-ADT. Σε αυτό κάνουμε δεξί κλικ επάνω ςτο project και 
διαλζγουμε το Run as  Android application. 
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Αφοφ τρζξει θ εφαρμογι ςτο κινθτό πρζπει να ςυμπλθρϊςουμε ςτα κατάλλθλα 
πεδία τθ διεφκυνςθ IP του server και το port που βρικαμε ςτο προθγοφμενο βιμα. 

5.3.3 Οδηγίεσ χρήςησ 

Πταν ο χριςτθσ τρζχει τθν εφαρμογι ςτο κινθτό εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ: 

 

 

 

Από εκεί αρχικά επιλζγει τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο server και αν 
χρειάηεται το port του. 

Ζπειτα πατϊντασ το κουμπί φωτογραφία καλείται να φωτογραφίςει το κείμενο που 
κζλει να μεταφράςει. Μετά τθ λιψθ εμφανίηεται μία μικρογραφία τθσ φωτογραφίασ για 
επαλικευςθ. 
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Η μετάφραςθ ξεκινάει πατϊντασ το κουμπί μετάφραςθ. Η εφαρμογι επικοινωνεί 
με τον server και εμφανίηει το αποτζλεςμα. 
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Για να εμφανιςτεί ολόκλθρο το αποτζλεςμα πρζπει να κάνει scroll προσ τα κάτω. 

Αν επικυμεί να πάρει και άλλεσ φωτογραφίεσ τότε απλά χρειάηεται να πάει ςτο 
πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ και να πατιςει το κουμπί φωτογραφία. 
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Τ.Ε.Ι. Κριτθσ 
Ρτυχιακι Εργαςία Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 

 

82 
 

6 Σςμπεπάζμαηα 

6.1 Γενικά 

Οι εμπειρίεσ και οι παρατθριςεισ που είχαμε κατά τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ 
διζφεραν πάρα πολφ από τισ προςδοκίεσ μασ. Επιλζξαμε να χρθςιμοποιιςουμε τεχνολογίεσ 
από δφο τομείσ, τθν οπτικι αναγνϊριςθ χαρακτιρων και τθν αυτόματθ μετάφραςθ 
κειμζνου οι οποίοι πριν από δφο δεκαετίεσ ιταν ςε εμβρυακό ςτάδιο. Αν και παλιότερα θ 
χριςθ τζτοιων δυνατοτιτων ςε ζναν υπολογιςτι για κακθμερινζσ ανάγκεσ άγγιηε τα όρια 
τθσ επιςτθμονικισ φανταςίασ, πλζον είναι αρκετά τετριμμζνεσ και διαδεδομζνεσ. 

Για τθν ενςωμάτωςθ των παραπάνω δυνατοτιτων ςε ζνα πρόγραμμα χρειάςτθκε 
να καταβάλλουμε ελάχιςτθ προςπάκεια, αφοφ είτε υπάρχουν ζτοιμεσ ςαν βιβλιοκικεσ 
(ςτθν περίπτωςθ του Tesseract) είτε προςφζρονται ςαν δωρεάν υπθρεςίεσ (ςτθν 
περίπτωςθ του Microsoft translate). 

Ακόμθ θ χριςθ μίασ κινθτισ υπολογιςτικισ ςυςκευισ, δθλαδι ενόσ κινθτοφ 
τθλεφϊνου, με το οποίο μποροφμε να παίρνουμε τισ φωτογραφίεσ του κειμζνου, τα τισ 
ςτζλνουμε ςτον server και να παίρνουμε το αποτζλεςμα είναι αρκετά εφκολθ υπόκεςθ 
πλζον, με τουσ καταςκευαςτζσ να ενκαρρφνουν τουσ ανεξάρτθτουσ προγραμματιςτζσ να 
γράψουν τα δικά τουσ προγράμματα, προςφζροντάσ τουσ βοικεια και εργαλεία. 

Το αποτζλεςμα ιταν πωσ, αντί να χρειαςτεί να αςχολθκοφμε με το κάκε ζνα τμιμα 
τθσ εφαρμογισ ξεχωριςτά, περάςαμε το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου μασ προςπακϊντασ 
να ςυνδυάςουμε τα ζτοιμα τμιματα ϊςτε να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ. 

Ραρακάτω αναφζρουμε ςυςτθματικά τισ παρατθριςεισ μασ. 

6.2 Παρατηρήςεισ 

Ξεκινϊντασ τθν εργαςία μασ ζκανε εντφπωςθ το γεγονόσ ότι υπάρχουν αρκετζσ 
ζτοιμεσ βιβλιοκικεσ που επιτελοφν τισ εργαςίεσ που ηθτιςαμε. Σχετικά με τθν οπτικι 
αναγνϊριςθ χαρακτιρων υπάρχουν αρκετζσ επιλογζσ, αν και το Tesseract είναι πιο 
διαδεδομζνο κυρίωσ λόγω τθσ δυνατότθτασ που ζχει να ςυνεργάηεται με προγράμματα 
γραμμζνα ςε πολλζσ γλϊςςεσ. Μάλιςτα υπιρχε θ δυνατότθτα να το ςυμπεριλάβουμε ςτθν 
ίδια τθν εφαρμογι Android που δθμιουργιςαμε, κάτι που απορρίψαμε λόγω των μεγάλων 
απαιτιςεων που ζχει ςε πόρουσ. 

Επιπλζον το Tesseract, αν και κεωρείται πωσ δίνει αρκετά καλά αποτελζςματα ςε 
ςχζςθ με τα υπόλοιπα προγράμματα OCR, απζχει πολφ από το να είναι αποτελεςματικό 
ςτθν αναγνϊριςθ φωτογραφιϊν. Πταν θ είςοδοσ είναι μία κακαρι εικόνα γενικά 
καταφζρνει να ζχει ςυνεπι αποτελζςματα, όταν όμωσ πρόκειται για μία φωτογραφία οι 
αποκλείςεισ είναι πάρα πολφ μεγάλεσ. Αυτό είναι ζνα κζμα που ζχουν όλεσ οι βιβλιοκικεσ 
OCR και με το πζραςμα του χρόνου όςο πάει και βελτιϊνεται. 

Ραρόλο που θ χριςθ του Tesseract είναι αρκετά εφκολθ ςε προγράμματα Java, 
όταν χρειάςτθκε να το χρθςιμοποιιςουμε ςε ςυνδυαςμό με τον Tomcat ανακαλφψαμε με 
ζκπλθξθ ότι δεν υπάρχουν ςχετικζσ οδθγίεσ. Η ςωςτι ρφκμιςθ του server ιταν ζνα από τα 
πιο επίπονα κομμάτια τθσ εφαρμογισ. 

Σχετικά με τθ μετάφραςθ θ υπθρεςία Microsoft Translate παρζχει εξίςου ανάμεικτα 
αποτελζςματα. Ρρόκειται για ζναν τομζα ςτον οποίο θ ζρευνα ζχει επιταχυνκεί τα 
τελευταία χρόνια και όλεσ οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ ςυνεχϊσ βελτιϊνονται. Ραρόλα αυτά, 



Τ.Ε.Ι. Κριτθσ 
Ρτυχιακι Εργαςία Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 

 

83 
 

αν και το αποτζλεςμα μίασ μετάφραςθσ γενικά αρκεί για τθν εξαγωγι των γενικϊν 
νοθμάτων του κειμζνου, δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να χρθςιμοποιθκεί για περαιτζρω 
λειτουργίεσ. 

Οι μεγαλφτερεσ εκπλιξεισ προιρκαν από τθν ζλλειψθ δυνατοτιτων που 
κεωροφςαμε δεδομζνεσ. Για παράδειγμα αν και το upload αρχείων από τον χριςτθ είναι 
μία πολφ ςυνθκιςμζνθ ενζργεια, δεν υποςτθρίηεται άμεςα από τα servlets και χρειάςτθκε θ 
χριςθ επιπλζον βιβλιοκθκϊν. Ραρόλο που θ διαδικαςία για να γίνει αυτό επεξθγείται 
αρκετά καλά, κάποιοσ κα περίμενε πωσ θ εγγενισ υποςτιριξθ τζτοιων λειτουργιϊν κα ιταν 
αυτονόθτθ. 

Στο ίδιο μικοσ κφματοσ ςυναντιςαμε δυςκολίεσ με τθν αποςτολι αρχείων με τισ 
βιβλιοκικεσ του Android μζςω του πρωτοκόλλου HTTP. Εξαιτίασ τθσ τεράςτιασ διάδοςθσ 
αυτοφ του standard περιμζναμε να υποςτθρίηεται και αυτό εγγενϊσ, κάτι που δεν ιςχφει. Εν 
τζλει χρθςιμοποιιςαμε τθ βιβλιοκικθ Retrofit, θ οποία αναλαμβάνει να ςυγχρονίςει 
αυτόματα και τα διαφορετικά threads που πρζπει να υπάρχουν για τθν επικοινωνία, ζνασ 
τομζασ που και πάλι είναι αρκετά πολφπλοκοσ με τισ βαςικζσ βιβλιοκικεσ. 

Ειδικά ςχετικά με το Android θ κατάςταςθ του documentation είναι ςχετικά 
άςχθμθ. Σε αυτό ςυμβάλλουν οι πολλζσ διαφορετικζσ εκδόςεισ, όμωσ ακόμθ και ςτο 
επίςθμο site είδαμε παραδείγματα κϊδικα που είτε δεν είχαν ανανεωκεί για να 
αντικατοπτρίηουν τισ αλλαγζσ ςτθν τελευταία ζκδοςθ του API, είτε ιταν ελλιπι. 

6.3 Μελλοντική επζκταςη 

Αν και θ εργαςία επιτελεί το ςτόχο που είχαμε βάλει υπάρχουν κάποιοι τομείσ 
ςτουσ οποίουσ κα μποροφςε μελλοντικά να δοκεί βάροσ. 

Ο πρϊτοσ ζχει να κάνει με τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων τόςο τθσ αναγνϊριςθσ 
χαρακτιρων όςο και τθσ μετάφραςθσ. Αν και επιλζξαμε τισ λφςεισ που κεωριςαμε ότι ιταν 
οι περιςςότερο ενδεδειγμζνεσ κα είχε ενδιαφζρον θ χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων ϊςτε 
να μπορεί να γίνει ςφγκριςθ τθσ ακρίβειασ των νζων αποτελεςμάτων με αυτά που βρικαμε. 

Μία εναλλακτικι υλοποίθςθ κα μποροφςε να ενςωματϊνει τισ βιβλιοκικεσ OCR και 
μετάφραςθσ ςτθν ίδια τθν εφαρμογι του κινθτοφ, κακιςτϊντασ περιττι τθν φπαρξθ του 
server. Αν και αποφφγαμε αυτι τθ λφςθ λόγω των περιοριςμζνων πόρων κάποιων 
ςυςκευϊν, θ εμφάνιςθ ςυνεχϊσ και δυνατότερων τθλεφϊνων κάνει μια τζτοια λφςθ να 
φαίνεται όλο και περιςςότερο εφικτι. 
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8 Παπάπηημα 

Ραρακάτω παρακζτουμε τον κϊδικα τθσ εφαρμογισ. 

8.1 Web application 

8.1.1 Κλάςη ProcessImage 

 
package gr.teiher.epp.ocrtranslator; 
 
import java.awt.image.BufferedImage; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import javax.imageio.ImageIO; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.annotation.WebServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import net.sourceforge.tess4j.Tesseract; 
import net.sourceforge.tess4j.TesseractException; 
 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem; 
import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory; 
import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException; 
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory; 
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload; 
import org.json.simple.JSONObject; 
 
import com.memetix.mst.detect.Detect; 
import com.memetix.mst.language.Language; 
import com.memetix.mst.translate.Translate; 
 
/** 
 * Servlet implementation class ProcessImage 
 */ 
@WebServlet("/ProcessImage") 
public class ProcessImage extends HttpServlet { 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
 public ProcessImage() { 
  super(); 
 
 } 
 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException { 
 
 } 
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 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException { 
  request.setCharacterEncoding("UTF-8"); 
  response.setCharacterEncoding("UTF-8"); 
  response.setContentType("application/json"); 
 
  ImageIO.scanForPlugins(); 
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
  if (!ServletFileUpload.isMultipartContent(request)) { 
   return; 
  } 
 
  FileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory(); 
  ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory); 
 
  InputStream inputStream = null; 
 
  String originalText = "OCR FAILED"; 
  String translatedText = "TRANSLATION FAILED"; 
 
  JSONObject obj = new JSONObject(); 
 
  try { 
   List items = upload.parseRequest(request); 
 
   Iterator iterator = items.iterator(); 
   while (iterator.hasNext()) { 
    FileItem item = (FileItem) iterator.next(); 
 
    if (!item.isFormField()) { 
     inputStream = item.getInputStream(); 
     break; 
    } 
   } 
 
   // Tesseract1 instance = new Tesseract1(); 
   Tesseract instance = Tesseract.getInstance(); 
   String tessdataPath = 
getServletContext().getRealPath( 
     "/WEB-INF/lib/tessdata/"); 
   System.out.println("==> " + tessdataPath); 
   instance.setDatapath(tessdataPath); 
 
   BufferedImage image = ImageIO.read(inputStream); 
 
   originalText = instance.doOCR(image); 
 
   Translate.setClientId("OCR_SERVER"); 
   Translate 
    
 .setClientSecret("oCb8El1QYc3ta6QKTawyOidKs1CGE/vVm7Y9oMwQPh8="); 
 
   Language originalLanguage = null; 
   Language transationLanguage = Language.GREEK; 
 
   originalLanguage = Detect.execute(originalText); 
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   System.out.println("==> " + originalLanguage); 
   translatedText = Translate.execute(originalText, 
originalLanguage, 
     Language.GREEK); 
   System.out.println("===> " + translatedText); 
 
   obj.put("originalLanguage", 
originalLanguage.toString()); 
 
  } catch (FileUploadException e) { 
   System.err.println("Error during upload"); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (TesseractException e) { 
   System.err.println("OCR error"); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  obj.put("originalText", originalText); 
  obj.put("translatedText", translatedText); 
  out.print(obj); 
 
 } 
 
} 
 

 

8.1.2 Αρχείο uploadForm.jsp 

 
<%@ page language="java" 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>Επεξεργαςία εικόνασ</title> 
 </head> 
 <body> 
  <form method="post" action="ProcessImage" 
enctype="multipart/form-data"> 
   <input type="file" name="imageFile" /> 
    
   <br /> 
    
   <input type="submit" value="Επεξεργαςία"> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
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8.2 Android application 

8.2.1 Αρχείο strings.xml  

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
    <string name="app_name">OCR Translator</string> 
    <string name="hello_world">Hello world!</string> 
    <string name="action_settings">Settings</string> 
    <string name="take_photo">Φωτογραφία</string> 
    <string name="translate">Μετάφραςη</string> 
    <string name="server_address">Διεύθυνςη server:</string> 
    <string name="server_port">Port:</string> 
     
</resources> 
 

 

8.2.2 Αρχείο AndroidManifest.xml 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="gr.teiher.epp.ocrtranslator.app" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 
 
    <uses-sdk 
        android:minSdkVersion="10" 
        android:targetSdkVersion="19" /> 
     
 <uses-feature android:name="android.hardware.camera" 
                  android:required="true" /> 
     
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" 
/>  
 <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
     
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name="gr.teiher.epp.ocrtranslator.app.MainActivity" 
            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 
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/> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
 
</manifest> 
 

 

8.2.3 Αρχείο activity_main.xml 

 
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:id="@+id/scrollView" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="#cccccc" > 
 
    <LinearLayout 
        android:id="@+id/container" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:descendantFocusability="beforeDescendants" 
        android:focusableInTouchMode="true" 
        android:orientation="vertical" > 
 
        <ImageView 
            android:id="@+id/photoView" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_marginTop="20dp" 
            android:adjustViewBounds="true" 
            android:src="@android:drawable/ic_menu_report_image" 
            tools:ignore="ContentDescription" /> 
 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_marginBottom="20dp" 
            android:layout_marginTop="20dp" 
            android:gravity="center_horizontal" > 
 
            <Button 
                android:id="@+id/photoButton" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:drawableLeft="@android:drawable/ic_menu_camera" 
                android:text="@string/take_photo" /> 
 
            <Button 
                android:id="@+id/translateButton" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:drawableLeft="@android:drawable/ic_menu_upload" 
                android:text="@string/translate" /> 
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        </LinearLayout> 
 
 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_gravity="center_vertical" 
                android:layout_weight="0.4" 
                android:text="@string/server_address" 
                android:textSize="16sp" /> 
 
            <EditText 
                android:id="@+id/serverAddressText" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_gravity="center_vertical" 
                android:layout_weight="0.6" /> 
        </LinearLayout> 
 
 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <TextView 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_gravity="center_vertical" 
                android:layout_weight="0.4" 
                android:text="@string/server_port" 
                android:textSize="16sp" /> 
 
            <EditText 
                android:id="@+id/serverPortText" 
                android:layout_width="0dp" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_gravity="center_vertical" 
                android:layout_weight="0.6" 
                android:inputType="number" /> 
        </LinearLayout> 
 
 
        <ProgressBar 
            android:id="@+id/loadingBar" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="center_horizontal" 
            android:visibility="invisible" /> 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/responseText" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="14sp" /> 
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    </LinearLayout> 
 
</ScrollView> 
 

 

8.2.4 Κλάςη Config 

 
package gr.teiher.epp.ocrtranslator.app; 
 
public class Config { 
 public static final String TAG = "OCR"; 
  
 public static final String DEFAULT_SERVER_ADDRESS = 
"192.168.2.240"; 
 public static final String DEFAULT_SERVER_PORT = "8080"; 
  
 public static final String IMAGE_FILE_NAME = "IMAGE";  
 public static final String IMAGE_FILE_EXT = ".jpg"; 
  
} 
 

 

8.2.5 Κλάςη OcrData 

 
package gr.teiher.epp.ocrtranslator.app; 
 
import java.io.Serializable; 
 
import com.google.gson.annotations.SerializedName; 
 
public class OcrData implements Serializable{ 
  
 @SerializedName("originalText") 
 private String originalText; 
  
 @SerializedName("originalLanguage") 
 private String originalLanguage; 
  
 @SerializedName("translatedText") 
 private String translatedText; 
  
 public OcrData() { 
 
 } 
 
 public String getOriginalText() { 
  return originalText; 
 } 
 
 public void setOriginalText(String originalText) { 
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  this.originalText = originalText; 
 } 
 
 public String getOriginalLanguage() { 
  return originalLanguage; 
 } 
 
 public void setOriginalLanguage(String originalLanguage) { 
  this.originalLanguage = originalLanguage; 
 } 
 
 public String getTranslatedText() { 
  return translatedText; 
 } 
 
 public void setTranslatedText(String translatedText) { 
  this.translatedText = translatedText; 
 } 
  
  
} 
 

 

8.2.6 Interface OcrService 

 
package gr.teiher.epp.ocrtranslator.app; 
 
import retrofit.Callback; 
import retrofit.http.Multipart; 
import retrofit.http.POST; 
import retrofit.http.Part; 
import retrofit.mime.TypedFile; 
 
public interface OcrService { 
 @Multipart 
 @POST("/OCR_Translator/ProcessImage") 
 void sendImage(@Part("imageFile") TypedFile photo, 
Callback<OcrData> callback); 
} 
 

 

8.2.7 Κλάςη MainActivity 

 
package gr.teiher.epp.ocrtranslator.app; 
 
 
import java.io.File; 
import java.io.IOException; 
 
import retrofit.Callback; 
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import retrofit.RestAdapter; 
import retrofit.RetrofitError; 
import retrofit.client.Response; 
import retrofit.mime.TypedFile; 
import android.content.Intent; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.provider.MediaStore; 
import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 
import android.text.Html; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.ProgressBar; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import static gr.teiher.epp.ocrtranslator.app.Config.TAG; 
 
public class MainActivity extends ActionBarActivity { 
 public static final int REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 0x1; 
  
 private RestAdapter restAdapter; 
  
 private boolean pictureTaken = false; 
 private File photoFile = null; 
 private String photoFilePath = null; 
  
 private ImageView photoView; 
 private EditText serverAddressText, serverPortText; 
 private TextView responseText; 
 private ProgressBar loadingBar; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 
  photoView = (ImageView) findViewById(R.id.photoView); 
  loadingBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.loadingBar); 
  responseText = (TextView) findViewById(R.id.responseText); 
   
  serverAddressText = (EditText) 
findViewById(R.id.serverAddressText); 
  serverAddressText.setText(Config.DEFAULT_SERVER_ADDRESS); 
   
  serverPortText = (EditText) 
findViewById(R.id.serverPortText); 
  serverPortText.setText(Config.DEFAULT_SERVER_PORT); 
   
  Button photoButton = (Button) 
findViewById(R.id.photoButton); 
  photoButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
    
   @Override 
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   public void onClick(View v) { 
        
       try { 
        photoFile = 
File.createTempFile(Config.IMAGE_FILE_NAME, Config.IMAGE_FILE_EXT, 
getExternalCacheDir()); 
        photoFilePath = "file:" + 
photoFile.getAbsolutePath(); 
        responseText.setText(""); 
         
        Intent takePictureIntent = new 
Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
    
 takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, 
Uri.fromFile(photoFile)); 
    
 startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE); 
      
    } catch (IOException e) { 
     Toast.makeText(MainActivity.this, "Error 
creating image file.", Toast.LENGTH_SHORT).show();; 
     e.printStackTrace(); 
    } 
        
 
   } 
  });   
   
  Button translateButton = (Button) 
findViewById(R.id.translateButton); 
  translateButton.setOnClickListener(new 
View.OnClickListener() { 
    
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    if(!pictureTaken) { 
     Toast.makeText(MainActivity.this, 
"Please take a picture.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
      
    } else { 
        responseText.setText(""); 
        loadingBar.setVisibility(View.VISIBLE); 
     sendImage(); 
      
    } 
     
   } 
  }); 
 
 } 
  
 @Override 
 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 
Intent data) { 
     if (requestCode == REQUEST_IMAGE_CAPTURE && resultCode == 
RESULT_OK) { 
            Log.i(TAG, "photoFilePath:" + photoFilePath); 
            Log.i(TAG, "photoFile:" + photoFile + ", " + 



Τ.Ε.Ι. Κριτθσ 
Ρτυχιακι Εργαςία Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 

 

96 
 

photoFile.length()); 
             
            Bitmap imageBitmap = resizeImage(); 
             
            Log.i(TAG, "imageBitmap:" + imageBitmap); 
 
   photoView.setImageBitmap(imageBitmap); 
   pictureTaken = true; 
    
     } 
 
 }  
 
 private Bitmap resizeImage() { 
  BitmapFactory.Options bmOptions = new 
BitmapFactory.Options(); 
  bmOptions.inJustDecodeBounds = true; 
  BitmapFactory.decodeFile(photoFile.getAbsolutePath(), 
bmOptions); 
  int photoW = bmOptions.outWidth; 
  int photoH = bmOptions.outHeight; 
   
  float ratio = (float)photoW / photoH; 
   
  int targetW = photoView.getWidth(); 
  int targetH = (int)(targetW * ratio); 
   
  int scaleFactor = Math.min(photoW/targetW, photoH/targetH);
  
   
  bmOptions.inJustDecodeBounds = false; 
  bmOptions.inSampleSize = scaleFactor; 
  bmOptions.inPurgeable = true; 
   
  Bitmap bitmap = 
BitmapFactory.decodeFile(photoFile.getAbsolutePath(), bmOptions); 
 
  return bitmap; 
   
 } 
 
 public void sendImage() { 
  String serverAddress =  
    "http://"  
    + serverAddressText.getText()  
    + ":"  
    + serverPortText.getText(); 
   
  restAdapter = new RestAdapter.Builder() 
    .setEndpoint(serverAddress) 
    .build(); 
   
  OcrService ocrService = 
restAdapter.create(OcrService.class); 
  TypedFile f = new TypedFile("image/jpeg", photoFile); 
  ocrService.sendImage(f, new Callback<OcrData>() { 
    
   @Override 
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   public void success(OcrData data, Response resp) { 
    loadingBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 
     
   
 data.setOriginalText(data.getOriginalText().replaceAll("\n", 
"<br>")); 
   
 data.setTranslatedText(data.getTranslatedText().replaceAll("\n", 
"<br>")); 
     
    String res = "<h1>Original text</h1><p>" + 
data.getOriginalText() + "</p>"; 
    res += "<h1>Language: " + 
data.getOriginalLanguage() +"</h1>"; 
    res += "<h1>Translation</h1><p>" + 
data.getTranslatedText() + "</p>"; 
     
    responseText.setText(Html.fromHtml(res)); 
   } 
    
   @Override 
   public void failure(RetrofitError err) { 
    loadingBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 
    Toast.makeText(MainActivity.this, "Error 
connecting to servere.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    err.printStackTrace(); 
   } 
  }); 
 } 
  
} 
 

 


