
Niech Twój komputer nie działa bezproduktywnie!

Wpisał Marcin Gędzierski
Poniedziałek, 25. Czerwiec 2012 17:31

W ostatnich kilku latach nastąpił prawdziwy przełom technologiczny. W kieszeniach nosimy
telefony posiadające moc obliczeniową komputerów sprzed kilku lat. Nasze komputery, które
mamy w domach, posiadają niewyobrażalną moc, mają przeważnie wiele rdzeni procesora,
kosmiczne pojemności dysków i pamięci RAM. Co na nich robimy? Tak, to dobre pytanie.
Robimy to samo co rok, dwa, pięć i dziesięć temu. Może trochę innych programów używamy,
nowszych i bardziej wymagających systemów. Potencjał komputera, jaki mamy do dyspozycji,
jest ogromy. Jak go wykorzystujemy? Dla sprawdzenia uruchomcie sobie menedżera zadań i w
czasie codziennej pracy poobserwujcie zakładkę wydajność. W większości przypadków na
nowych komputerach stwierdzimy, że nasz komputer właściwie się nudzi...

      

W roku 1999 wystartował projekt seti@home. Jako pierwszy projekt zakładał wykorzystanie
wolnych mocy obliczeniowych komputerów wolontariuszy, do "obrobienia" danych
pochodzących z radioteleskopu Arecibo. Projekt w wersji klasycznej zgromadził ponad 5,4
miliona internautów (w tym około 84 000 z Polski) i był największym na świecie projektem
internetowym wykorzystującym moc obliczeniową komputerów domowych w tamtym czasie. Od
roku 1999 do 2005 łączna suma pracy wszystkich kopii programu wyniosła ponad 2,4 miliona
lat. 15 grudnia 2005 roku zakończono migrację na nową platformę programową BOINC.
Poprzednią platformę nazwano SETI@home Classic i zaprzestano jej dalszego rozwoju i
obsługi. 3 Maja 2006 roku rozpoczęto dystrybucję aplikacji "SETI@home Enhanced".
Komputery przechodzą przyspieszoną ewolucję  i są w dzisiejszych czasach gotowe do
znacznie intensywniejszych obliczeń, niż w czasach początku projektu, w przypadku niektórych
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obliczeń, są one teraz dwukrotnie dokładniejsze. Aplikację zoptymalizowano pod kątem
zawartości jednostki obliczeniowej, co również miało przyspieszyć jej obliczanie. Dzięko
platformie BOINC dostępnych jest wiele projektów, do których wolontariusze mogą się
przyłączyć użyczając swój komputer, lub też istnieje możliwość użycia platformy do własnego
projektu. Korzystają z tego równiez polscy naukowcy i studenci. Moc obliczeniowa komputerów
uczestniczących w projekcie jest porównywalna z mocą największych superkomputerów.
Używanie superkomputerów jednak kosztuje i każda godzina pracy takiej maszyny ma swoją
cenę. Gdyby nie rozproszenie przetwarzania projektów oraz udział wolontariuszy, praktycznie
większość projektów nie wyszłaby poza teorię. Najbardziej znane projekty (w skrócie) to
Seti@home - poszukiwanie sygnałów od obcych cywilizacji, Milkyway@home - tworzenie
trójwymiarowego modelu naszej galaktyki, LHC@home - przetarzanie danych z akceleratora
CERN. Z polskich projektów realizowane są Enigma@home, Mersenne@home,
Radioactive@home. 

Osobiście uczestniczę w projekcie Seti@home od 12 lat, pracował on na moich komputerach i
maszynach Linuksowych. Uruchamiałem projekt również na kilka dni na wielordzeniowych
maszynach jako tester wydajności i stabilności systemu - tego jednak nie polecam. Historycznie
pierwszym komputerem na którym uruchomiłem projekt był Pentium200, który jedną porcję
danych przetwarzał dobę. W tej chwili wielordzeniowa maszyna przetwarza porcję danych przez
2-3 godziny jednym rdzeniem (wątkiem) - czyli np. 4 na raz :) 

Przyłączenie się do projektu jest naszą cegiełką i wkładem do poznania i zrozumienia
otaczającego nas świata. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z minusów użyczenia swojego
komputera oraz sposobów, w jakich chcemy go użyczyć. Po pierwsze, nasz komputer nawet
gdy przy nim nie pracujemy, zużywa pewną moc. Jest to moc, poniżej której zejść się nie da,
tzw. bieg jałowy. Ale nie ma nic za darmo, kiedy uruchamiamy jakikolwiek program, zużycie
energii rośnie. Projekty BONIC są tak zrobione, że zużywają 100% lub ustalony przez
użytkownika procent zasobów. W tym momencie nasz komputer poracuje z pełną mocą i
zużywa maksimum prądu. Nie jest to potężna różnica od biegu jałowego, ale trzeba o niej
wspomnieć. Zwiększy się również wydzielanie ciepła, szczególnie przez GPU (kartę graficzną),
której to procesor i rdzenie projekt również potrafi wykorzystywać. Dlatego nie polecam
angażowania się w projekt właścicielom laptopów, które już same z siebie mocno się grzeją, a
ich karta graficzna jest gorąca przy wygaszaczu ekranu. Szczególnie nie polecam właścicielom
laptopów opartych na procesorze AMD - one same z siebie już mają problemy z ciepłem. Za to
jak najbardziej polecam zaangażowanie się w projekt właścicielom wielordzeniowych
komputerów stacjonarnych. Przy normalnym przeglądaniu stron, obsłudze maila czy oglądaniu
filmów z youtuba, BOINC może pracować w tle i nie jest prawie zauważalny. Osobiście
jednocześnie przetwarzałem dwa filmy HD z kamery video i nie zauważyłem jakichkolwiek
problemów czy zwolnień w pracy. Jeśli jednak zależy nam na 100% komforcie, polecam
ustawienie BOINC jako wygaszacza ekranu, pracuje wtedy on tylko w momencie, gdy nie ma
nas przy komputerze.

Uczestniczenie w projekcie nie daje nam żadnych namacalnych profitów. Jedynymi "profitami"
są punkty przydzielane przez system i satysfakcja z możliwości dołączenia do grup
użytkowników i współzawodnictwo w statystykach. Naszym kosztem jest prąd i użytkowanie
sprzętu, jednak służy to celom naukowym, niekomercyjnym i jest niepowtarzalną okazją
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wsparcia naukowej społeczności międzynarodowej.

W artykule wykorzystano materiały, fragmenty oraz dane ze stron internetowych:

http://pl.wikipedia.org/wiki/BOINC
http://setiathome.berkeley.edu/index.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seti
http://pl.wikipedia.org/wiki/SETI@home
http://www.boincatpoland.org/
http://boinc.berkeley.edu/
http://boinc.com.pl/news.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obserwatorium_Arecibo
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