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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η βοήθεια της επιστήµης στην κατανόηση του κόσµου γύρω µας έχει πετύχει ακόµη πιο
θαυµαστά αποτελέσµατα από την στιγµή που συνδυάστηκε µε την ισχύ των σύγχρονων
υπολογιστικών συστηµάτων. Σήµερα, η δύναµη των υπολογιστών απλώνεται από τις
επιστήµες που µελετούν πλανητικά φαινόµενα µέχρι αυτές που ερευνούν τα στοιχειώδη
σωµατίδια της ύλης. Κάποιος θα µπορούσε να πει ότι, πλέον, δεν νοείται επιστηµονική
έρευνα χωρίς την χρήση κάποιων υπολογιστικών µέσων.
Η εξέλιξη στην δηµιουργία όλο και πιο ισχυρών υπολογιστικών συστηµάτων µε τελικό
σκοπό την αρωγή της επιστήµης ήταν κάτι το οποίο πάντα µου έκανε µεγάλη προσωπική
εντύπωση. Φαίνεται ότι µε την δηµιουργία και εξάπλωση του διαδικτύου (και γενικότερα
των δικτυακών τεχνολογιών) δεν υπάρχει όριο στην φαντασία των ανθρώπων για το πώς
µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το θαυµαστό µέσο. Είναι βέβαιο ότι όλο και πιο
έξυπνες ιδέες θα προκύπτουν για την αξιοποίηση των διασυνδεδεµένων υπολογιστών του
πλανήτη και ίσως να είµαστε ακόµα στην αρχή. Μια τέτοια ιδέα, που ασχολείται µε την
αξιοποίηση όλων των διασυνδεδεµένων υπολογιστών σε υπολογιστικά προβλήµατα,
προσπαθώ να περιγράψω στην διπλωµατική αυτή εργασία. Από τότε που αρχικά
ασχολήθηκα να µάθω για την πλατφόρµα B.O.I.N.C µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η
απλότητα και η φιλοσοφία της ιδέας αλλά και της υλοποίησης και αυτό ακριβώς
προσπαθώ να µεταδώσω κι εγώ.
Η ιδέα από µόνη της είναι εντυπωσιακή και προσπαθώ να χρησιµοποιήσω απλά λόγια
ώστε να µπορέσει να αποκτήσει µια πλήρη εικόνα της και ο πλέον ανυποψίαστος
αναγνώστης. Προσπαθώ επίσης να δώσω το πλαίσιο (ιστορικό και τωρινό) στο οποίο
δηµιουργήθηκε η πλατφόρµα αυτή, µια ανάλυση των χαρακτηριστικών της, οδηγούς για
την χρήση της καθώς και µια προσπάθεια για την θεωρητική και πρακτική µελέτη του
µοντέλου που προτείνει. Ελπίζω η όλη προσπάθεια που έγινε τον τελευταίο χρόνο για την
συγγραφή της εργασίας να δώσει κίνητρο στην περαιτέρω µελέτη αυτής της νέας και πολύ
ενδιαφέρουσας αντιµετώπισης του κατανεµηµένου υπολογισµού.
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ΣΥΝΟΨΗ
Ο τοµέας των κατανεµηµένων συστηµάτων είναι ένα από τα πιο δραστήρια πεδία έρευνας
της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που είναι ένας νέος σχετικά τοµέας της
πληροφορικής, χάρις στην ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων υψηλών ταχυτήτων και την
κατακόρυφη αύξηση της χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου, τα κατανεµηµένα
συστήµατα χρησιµοποιούνται όλο και πιο πολύ στην επίλυση υπολογιστικών
προβληµάτων. Ειδικότερα τα τελευταία πέντε χρόνια οι πλατφόρµες των υπολογιστικών
πλεγµάτων, του υπολογισµού µε την χρήση δηµόσιων υπολογιστικών πόρων (public
resource computing) καθώς και του υπολογισµού µε τη χρήση οµότιµων υπολογιστών
(peer to peer computing) κερδίζουν ολοένα έδαφος έναντι των παραδοσιακών µεθόδων
υπολογισµού και µαζικής αποθήκευσης που είναι ως επί το πλείστον οι συστοιχίες
υπολογιστών (clusters) και τα συστήµατα µαζικής αποθήκευσης (mass storage systems).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τοµέας του public resource computing και
ειδικότερα η πλατφόρµα B.O.I.N.C (Berkeley Open Infrastructure for Network
Computing) η οποία αποτελεί την µετεξέλιξη του πολύ γνωστού SETI@Home project.
Παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο εύκολα πλέον µπορεί ένας επιστήµονας να
χρησιµοποιήσει υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους που παρέχονται από
προσωπικούς υπολογιστές ιδιωτών ή υπολογιστές κοινής χρήσης, όπως για παράδειγµα
υπολογιστές εργαστηρίων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, για την επίλυση ενός προβλήµατος το
οποίο απαιτεί πολύ µεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα αυτής
της προσέγγισης και γίνεται µια απόπειρα θεωρητικής µελέτης αυτού του µοντέλου του
κατανεµηµένου υπολογισµού. Η παρουσίαση και η µελέτη αυτής της προσέγγισης γίνεται
µε την ελπίδα της περαιτέρω µελέτης και χρήσης της από τους επιστήµονες όλων των
κλάδων που χρειάζονται ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους στην έρευνα τους.
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Τα µεγάλα άλµατα τα οποία έχει επιτύχει η επιστηµονική έρευνα την τελευταία δεκαετία
οφείλονται κατά πολύ µεγάλο µέρος στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως
βοήθηµα για την επίλυση προβληµάτων της επιστήµης τα οποία απαιτούν είτε µεγάλη
εξεργασία και ανάλυση δεδοµένων είτε πραγµατοποίηση πολύπλοκων και χρονοβόρων
υπολογισµών. Η εξερεύνηση του DNA, η εύρεση µεγάλων πρώτων αριθµών, η
µοντελοποίηση του κλίµατος της Γης και η ανάλυση δεδοµένων από ισχυρούς επιταχυντές
σωµατιδίων είναι µόνο ένα µικρό µέρος από τα προβλήµατα στα οποία οι υπολογιστές
χρησιµοποιούνται για να µειώσουν τον χρόνο ο οποίος απαιτείται από τέτοιου είδους
προβλήµατα για ανάλυση δεδοµένων και πραγµατοποίηση υπολογισµών.
Από την δεκαετία ήδη του 1980 για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων χρησιµοποιούνταν
υπερυπολογιστές, υπολογιστές δηλαδή οι οποίοι είχαν έναν ή περισσότερους επεξεργαστές
που ξεπερνούσαν κατά πολύ την υπολογιστική ισχύ που είχαν οι επεξεργαστές των
οικιακών υπολογιστών. Την δεκαετία του 1990 µε την ραγδαία εξάπλωση των
προσωπικών υπολογιστών και την µεγάλη αύξηση της ισχύς των επεξεργαστών τους –
τέτοια που έφτανε την ισχύ των υπερυπολογιστών των προηγουµένων ετών –
δηµιουργήθηκαν οι συστοιχίες υπολογιστών, τα clusters, τα οποία συνδύαζαν την
υπολογιστική ισχύ πολλών µηχανηµάτων µαζί και χρησιµοποιούνταν σε υπολογισµούς
που απαιτούσαν πολύ χρόνο για να πραγµατοποιηθούν, µειώνοντας σηµαντικά τον χρόνο
αυτό.
Καθώς οι απαιτήσεις των επιστηµονικών προβληµάτων αυξάνονταν τόσο σε υπολογιστική
ισχύ όσο και σε αποθηκευτικό χώρο, το επόµενο βήµα ήταν να γίνουν προσπάθειες ώστε
να χρησιµοποιηθούν διάσπαρτοι γεωγραφικά πόροι για την γρήγορη επίλυση τέτοιων
προβληµάτων καθώς οι διάφοροι µεµονωµένοι πόροι, τόσο υπολογιστικοί όσο και
αποθηκευτικοί, είτε δεν επαρκούσαν είτε είχαν απαγορευτικό κόστος. Έτσι, στα µέσα της
δεκαετίας του 1990 δηµιουργήθηκαν τα πρώτα κατανεµηµένα συστήµατα όπως το έργο
SETI@Home και το Distributed.net τα οποία χρησιµοποιούσαν υπολογιστικούς και
αποθηκευτικούς χώρους τους οποίους διέθεταν εθελοντικά οι απλοί ιδιώτες µέσω του
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προσωπικού τους υπολογιστή. Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν επίσης και οι πρώτες
προσπάθειες δηµιουργίας ενός υπολογιστικού πλέγµατος καθώς και οι πρώτες εφαρµογές
Peer to Peer.
Τα κατανεµηµένα συστήµατα µε τη χρήση εθελοντικών πόρων είναι ένα νέο πεδίο έρευνας
καθώς µόλις τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πλατφόρµες οι οποίες
δίνουν την δυνατότητα στους επιστήµονες να χρησιµοποιήσουν εύκολα τους διάσπαρτους
και αδρανείς υπολογιστικούς πόρους για να επιλύσουν ένα υπολογιστικά δύσκολο
πρόβληµα. Η παρούσα εργασία ασχολείται µε µια από αυτές τις πλατφόρµες, την
πλατφόρµα B.O.I.N.C, η οποία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο του Berkeley ως
συνέχεια του SETI@Home project και δίνει την δυνατότητα στους επιστήµονες να
δηµιουργήσουν εύκολα projects που χρησιµοποιούν δηµόσιους υπολογιστικούς πόρους για
την επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων.
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C ανήκει στην κατηγορία των κατανεµηµένων συστηµάτων Public
Resource Computing στα οποία τα διάφορα επιστηµονικά προβλήµατα προς επίλυση
αποτελούν µέρος ενός project το οποίο καλεί ελεύθερα εθελοντές από όλο τον κόσµο να
προσφέρουν µέρος της υπολογιστικής ισχύς του προσωπικού τους υπολογιστή για την
επίλυση του προβλήµατος. Σαν «αµοιβή» για την παροχή αυτής της υπολογιστικής ισχύος
ο κάθε εθελοντής λαµβάνει κάποιους βαθµούς αναγνώρισης της προσφοράς του (credit),
ανάλογα µε τον χρόνο που διέθεσε από τον προσωπικό του υπολογιστή.
Η πλατφόρµα λειτουργεί µε αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή (client – server) στην
οποία οι υπηρεσίες και οι εφαρµογές κινούνται γύρω από µια βάση δεδοµένων που
φιλοξενείται στον εξυπηρετητή και στην οποία καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τις
εργασίες και τους υπολογισµούς που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Ο εξυπηρετητής
επίσης έχει κάποιες υπηρεσίες οι οποίες διανέµουν εργασία στους πελάτες και εκτελούν
και άλλες εργασίες που σχετίζονται µε το πρόβληµα προς επίλυση. Ο κάθε πελάτης
εκτελεί µια εφαρµογή που παρέχεται από την πλατφόρµα και η οποία επικοινωνεί µε τον
εξυπηρετητή ώστε να λάβει κάποιο µέρος της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί αλλά και
άλλα αρχεία όπως τα εκτελέσιµα των εφαρµογών που πραγµατοποιούν τον ουσιαστικό
υπολογισµό του προβλήµατος.
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται γενικά η ιδέα των κατανεµηµένων συστηµάτων, οι
διάφορες κατηγορίες αυτών και πιο ειδικά γίνεται µια εκτεταµένη παρουσίαση και
ανάλυση της πλατφόρµας B.O.I.N.C. ∆ίνεται επίσης µια πρακτική εφαρµογή της
πλατφόρµας σε ένα γνωστό υπολογιστικό πρόβληµα καθώς και οδηγοί για την δηµιουργία
ανάλογων project. Επιχειρείται, τέλος, η µελέτη του µοντέλου της συγκεκριµένης
πλατφόρµας σε µια απόπειρα να ερευνηθούν στοιχεία του µοντέλου όπως η απόδοση, η
ισχύς, το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και οι παράγοντες που
επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός προβλήµατος.

1.2 Περίγραµµα της εργασίας
Η εργασία ξεκινάει στο κεφάλαιο δύο θέτοντας τους στόχους και τους σκοπούς που
επιχειρεί να πετύχει η συγκεκριµένη έρευνα. Παρουσιάζεται επίσης η γενική πορεία της
έρευνας, οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και οι πόροι που ήταν διαθέσιµοι για την
πρακτική µελέτη του θέµατος. ∆ίνονται επίσης οι περιορισµοί και τα όρια της
συγκεκριµένης µελέτης.
Στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζονται τα συστήµατα κατανεµηµένου υπολογισµού και
αποθήκευσης όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. ∆ίνονται κάποιοι ορισµοί και
τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να γίνει δυνατό να ξεκαθαριστούν κάποιες τεχνικές έννοιες.
Γίνεται επίσης µια αναφορά σε ιστορικά στοιχεία του παράλληλου και κατανεµηµένου
υπολογισµού και στα σπουδαιότερα projects των κατανεµηµένων συστηµάτων όπως έχουν
διαµορφωθεί τώρα.
Στο κεφάλαιο τέσσερα παρουσιάζεται αναλυτικά η πλατφόρµα B.O.I.N.C ώστε να γίνουν
αντιληπτά στον αναγνώστη η ιδέα πίσω από την συγκεκριµένη πλατφόρµα καθώς και τα
πιθανά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα της. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά η
αρχιτεκτονική καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ώστε έπειτα να γίνει
πιο κατανοητή η πρακτική µελέτη του θέµατος.
Στο κεφάλαιο πέντε παρουσιάζεται η πρακτική µελέτη της πλατφόρµας B.O.I.N.C όπως
πραγµατοποιήθηκε από τον ερευνητή. Αποτελεί µια πρακτική εφαρµογή της πλατφόρµας
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σε ένα υπολογιστικό πρόβληµα και αποτελείται από τα επιµέρους βήµατα που
ακολουθήθηκαν µέχρι να δηµιουργηθεί µε επιτυχία ένα Public Resource Computing
project το οποίο λειτουργούσε. Τα βήµατα αυτά αποτελούν και έναν οδηγό για την
µετέπειτα εφαρµογή της πλατφόρµας και σε πιο πολύπλοκα υπολογιστικά προβλήµατα.
Στο κεφάλαιο έξι επιχειρείται µια µελέτη διαφόρων πλευρών της πλατφόρµας όπως αυτή
της απόδοσης του συστήµατος και αυτή των παραγόντων που επηρεάζουν τον χρόνο που
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα project. Παρουσιάζονται τα προβλήµατα στην µελέτη
του µοντέλου καθώς και οι πιθανές δυνατότητες του.
Στο κεφάλαιο επτά παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν κατά την
διάρκεια της έρευνας και αφορούν κάθε πλευρά της συγκεκριµένης πλατφόρµας
(απόδοση, ευκολία κ.λ.π ) καθώς και επιπλέον ιδέες και θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να
απασχολήσουν µελλοντικές µελέτες και εργασίες. Στο τέλος της εργασίας παραθέτονται η
βιβλιογραφία και οι αναφορές σε πηγές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την έρευνα και
συγγραφή.
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προτού γίνει η ανάλυση της ιδέας των κατανεµηµένων συστηµάτων και της πλατφόρµας
B.O.I.N.C είναι σηµαντικό να εξηγηθεί το κίνητρο της συγκεκριµένης µελέτης καθώς και
οι στόχοι που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Είναι επίσης σηµαντικό να δοθούν
τα στοιχεία της έρευνας, η πορεία που ακολουθήθηκε καθώς και οι περιορισµοί και τα
όρια που υπήρχαν.

2.1 Στόχοι – σκοπός
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένα
από τα µεγαλύτερα βοηθήµατα σήµερα στην επίλυση των επιστηµονικών προβληµάτων τα
οποία απαιτούν ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων και πολύπλοκους ισχυρούς
υπολογισµούς. Επιστηµονικοί τοµείς όπως οι γενετικοί αλγόριθµοι, η εξόρυξη δεδοµένων
αλλά και άλλοι όπως η βιολογία και η φυσική υψηλών ενεργειών βασίζονται πλέον πάρα
πολύ σε συστήµατα παράλληλου και κατανεµηµένου υπολογισµού για να έχουν
απαντήσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξηγήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία πίσω
από την πλατφόρµα B.O.I.N.C καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί έτσι ώστε να
είναι εύκολο µετά για κάποιον επιστήµονα, ο οποίος πιθανώς δεν θα έχει µεγάλη γνώση
της πληροφορικής, να εφαρµόσει την συγκεκριµένη πλατφόρµα για να επιλύσει ένα
υπολογιστικά δύσκολο πρόβληµα. Η ίδια η πλατφόρµα B.O.I.N.C είναι κατασκευασµένη
έτσι ώστε να µπορεί κάποιος µε λίγες σχετικά γνώσεις να την χρησιµοποιήσει αλλά η
τεχνολογία είναι πρόσφατη και ακόµα δεν υπάρχει τόσο καλή τεκµηρίωση της.
Στην προσπάθεια για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας θα πρέπει να επιτευχθούν
κάποιοι επιµέρους στόχοι. Αυτοί θα µπορούσαν να αναλυθούν στους εξής:
•

Θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί ικανοποιητικά η ιδέα των κατανεµηµένων
συστηµάτων όπως αυτά υπάρχουν σήµερα έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν κάποιες
έννοιες και ορισµοί που πιθανώς είναι συγκεχυµένοι στο µυαλό του αναγνώστη.
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Επίσης µε αυτό τον τρόπο δίνεται καθαρά το πλαίσιο και τα όρια της
συγκεκριµένης πλατφόρµας που µελετάται ώστε ο εκάστοτε επιστήµονας να
αντιληφθεί εάν µια τέτοια προσέγγιση ταιριάζει στο πρόβληµα του.
•

Θα πρέπει να δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριµένης πλατφόρµας και να
εξηγηθούν αναλυτικά η αρχιτεκτονική της και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Με
αυτό τον τρόπο δίνεται µια συνολική εικόνα της µετέπειτα επιπλέον δουλειάς την
οποία θα πρέπει να επιτελέσει ένας επιστήµονας για να την χρησιµοποιήσει.
Επίσης µε αυτό τον τρόπο δίνεται µια πρώτη εικόνα της τεχνολογίας που
χρησιµοποιεί η πλατφόρµα και βοηθάει στην περαιτέρω κατανόηση της πρακτικής
εφαρµογής της.

•

Πέρα από την θεωρητική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, η πλατφόρµα
εφαρµόστηκε από τον ερευνητή σε ένα πραγµατικό υπολογιστικό πρόβληµα σαν
παράδειγµα για την περαιτέρω εφαρµογή της και σε άλλα προβλήµατα. Η πρακτική
αυτή εφαρµογή θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί ικανοποιητικά ώστε να
αποτελέσει έναν οδηγό για τους µετέπειτα χρήστες. Πρέπει να δοθούν επίσης
παραδείγµατα εγκατάστασης, χρήσης αλλά και πηγαίου κώδικα τα οποία θα είναι
πολύ χρήσιµα σε άλλες εφαρµογές της πλατφόρµας.

•

Θα πρέπει τέλος να διερευνηθούν και να δοθούν τα πιθανά πλεονεκτήµατα ή και
µειονεκτήµατα που έχει µια τέτοια προσέγγιση έναντι άλλων κατανεµηµένων
συστηµάτων. Η παρουσίαση αυτή των πλεονεκτηµάτων θα είναι επίσης σηµαντικό
βοήθηµα σε όποιον µελετήσει

την πλατφόρµα και χρειαστεί να την

χρησιµοποιήσει.

2.2 Πορεία της έρευνας
Η έρευνα γύρω από την συγκεκριµένη πλατφόρµα πραγµατοποιήθηκε από τις αρχές
Φεβρουαρίου 2006 µέχρι και αρχές Ιουνίου 2006. Η έρευνα ξεκίνησε µε µια γενική µελέτη
των κατανεµηµένων συστηµάτων που κυριαρχούν σήµερα και τις τεχνικές που
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χρησιµοποιούνε. Μελετήθηκαν πλατφόρµες όπως τα υπολογιστικά πλέγµατα και άλλες
µορφές κατανεµηµένων συστηµάτων µε χρήση δηµόσιων πόρων όπως το XtremWeb και
άλλα.
Στη συνέχεια µελετήθηκε η πλατφόρµα B.O.I.N.C κυρίως µέσα από το υλικό και τους
οδηγούς που παρέχει η οµάδα ανάπτυξης της πλατφόρµας µέσω του δικτυακού της τόπου.
Έγινε µια καταγραφή και ανάλυση της αρχιτεκτονικής και των τεχνικών χαρακτηριστικών
της πλατφόρµας σε µια απόπειρα να αποσαφηνιστούν έννοιες που δεν παρουσιάζονταν
ξεκάθαρα και αναλυτικά στους οδηγούς. Κατά την διάρκεια επίσης αυτής της µελέτης
πραγµατοποιήθηκαν πολλές επικοινωνίες µε την οµάδα ανάπτυξης της πλατφόρµας µέσω
e-mail χρησιµοποιώντας την λίστα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει αναπτυχθεί για
τον συγκεκριµένο σκοπό.
Μετά από αυτή τη θεωρητική µελέτη πραγµατοποιήθηκαν εγκαταστάσεις της πλατφόρµας
ώστε να δηµιουργηθεί ένας εύχρηστος οδηγός εγκατάστασης, ο οποίος δεν παρεχόταν από
τον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας µε σαφή τρόπο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι µια
νέα τεχνολογία η οποία ακόµα δεν έχει καλή και σαφή τεκµηρίωση. Οι διάφορες
εγκαταστάσεις που πραγµατοποιήθηκαν είχαν επίσης ως σκοπό να διαφανούν οι τυχόν
απαιτήσεις της πλατφόρµας καθώς και τα πιθανά προβλήµατα που παρουσιάζει.
Στα τελευταία στάδια της µελέτης δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή στα πλαίσια της
συγκεκριµένης πλατφόρµας η οποία επιλύει ένα υπολογιστικό πρόβληµα. Το κοµµάτι αυτό
της έρευνας συνίστατο κυρίως στον προγραµµατισµό της εφαρµογής και στην επίλυση
προβληµάτων που προέκυπταν από την δηµιουργία ενός project µε την χρήση της
συγκεκριµένης εφαρµογής. Στο τέλος, αφού η πλατφόρµα είχε δοκιµαστεί επιτυχώς
πραγµατοποιήθηκαν κάποιες εργαστηριακές και βιβλιογραφικές έρευνες ώστε να
παρουσιαστεί µια µελέτη των επιµέρους πλευρών του µοντέλου της πλατφόρµας, όπως
των παραγόντων που επηρεάζουν τον χρόνο εκτέλεσης ενός υπολογισµού.
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2.3 Σκοπιµότητα της συγκεκριµένης µελέτης
Η σπουδαιότητα των κατανεµηµένων συστηµάτων για την επιστηµονική έρευνα έχει γίνει
ήδη κατανοητή. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται για ποιους λόγους είναι σηµαντική η µελέτη
και η πρακτική εφαρµογής µια πλατφόρµας Public Resource Computing όπως το
B.O.I.N.C. Μελετώντας µια τέτοια πλατφόρµα αποκτάται η τεχνογνωσία που είναι
απαραίτητη για την εφαρµογή της πλατφόρµας στην επίλυση επιστηµονικών
προβληµάτων που καλείται κάποιος να λύσει. Μέσα από τις διαδικασίες που
καταγράφτηκαν καθώς και από τα πρακτικά παραδείγµατα που δίνονται δηµιουργείται µια
αφετηρία γνώσης που θα είναι χρήσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο οποίος χρειάζεται
υπολογιστική ισχύ στην έρευνα του.
Πέρα από τα παραπάνω, µε αφορµή αυτή την µελέτη, δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύµατα
να εκµεταλλευτούν τους υπολογιστές που έχουν για κοινή χρήση προς επίλυση
επιστηµονικών προβληµάτων χρησιµοποιώντας τους στον χρόνο που αυτοί είναι αδρανείς
(π.χ το βράδυ). Η υπολογιστική ισχύς του κόσµου δεν βρίσκεται πλέον συγκεντρωµένη σε
λίγα σηµεία αλλά βρίσκεται διάσπαρτη στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η
συνδυασµένη εκµετάλλευση της ισχύος αυτών των υπολογιστών µπορεί να δώσει σε ένα
ίδρυµα µεγάλη ώθηση προς την κατεύθυνση της επιστηµονικής έρευνας. Η εναλλακτική
οδός για ένα ίδρυµα ή οργανισµό, αυτή δηλαδή της αγοράς ενός ισχυρού cluster ή
υπερυπολογιστή, είναι σαφώς ακριβότερη και δυσκολότερη στην υλοποίηση.

2.4 Περιορισµοί – όρια
Η παρούσα µελέτη υπόκειται φυσικά σε κάποιους περιορισµούς, ο κυριότερος εκ των
οποίων ήταν ο χρονικός περιορισµός. Λόγω του χρονικού περιορισµού δεν ήταν για
παράδειγµα δυνατή η δηµιουργία µιας πρακτικής εφαρµογής της πλατφόρµας σε ένα
σύγχρονο πραγµατικό επιστηµονικό πρόβληµα, όπως θα ήταν για παράδειγµα αυτό των
γενετικών αλγόριθµων. Η έρευνα περιορίστηκε σε ένα πιο απλό πρόβληµα, αυτό της
εύρεσης του καθαρού κειµένου δοθέντος του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος µε την
µέθοδο της εξαντλητικής αναζήτησης (Brute Force).
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Ένας ακόµη επίσης σηµαντικός περιορισµός ήταν αυτός του τεχνικού εξοπλισµού που
ήταν διαθέσιµος. ∆εν υπήρχε η δυνατότητα να δοκιµαστεί η εφαρµογή της πλατφόρµας
στην έκταση ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος ή ενός ευρύτερου περιβάλλοντος µε πολλά
υπολογιστικά συστήµατα καθώς αυτό θα απαιτούσε πολύ χρόνο για την εγκατάσταση. Ως
εκ τούτου η πλατφόρµα δοκιµάστηκε περιορισµένα στα πλαίσια ενός πανεπιστηµιακού
εργαστηρίου υπολογιστών. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η παρούσα µελέτη δεν
αποσκοπεί στο να επιλύσει ένα ισχυρό υπολογιστικό πρόβληµα αλλά να δείξει τον γενικό
τρόπο υλοποίησης µια λύσης προβληµάτων µε την χρήση της συγκεκριµένης πλατφόρµας
έτσι ώστε αυτός ο τρόπος να είναι διαθέσιµος στους µελλοντικούς ερευνητές.
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια γενική παρουσίαση των κατανεµηµένων συστηµάτων σε
µια απόπειρα να αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες και να γίνει ξεκάθαρο το πλαίσιο µέσα
στο οποίο µελετάται και παρουσιάζεται η πλατφόρµα B.O.I.N.C. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως, τα κατανεµηµένα συστήµατα είναι ένας νέος τοµέας έρευνας στην
πληροφορική και ως εκ τούτου κάποιες έννοιες και ορισµοί χρησιµοποιούνται ακόµα
αδιακρίτως και πολλές φορές προκαλούν σύγχυση.
Στην αρχή του κεφαλαίου δίνονται κάποιοι γενικοί ορισµοί για τα κατανεµηµένα
συστήµατα καθώς και κάποια ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της τεχνολογίας τους. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κατανεµηµένων συστηµάτων και
κάποιες γενικές κατηγοριοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Μετά από την
γενική παρουσίαση των κατανεµηµένων συστηµάτων παρουσιάζονται οι βασικότερες
επιµέρους τεχνολογίες αυτών ώστε να ξεκαθαριστούν οι διαφορές µεταξύ τους και να
γίνουν πιο σαφείς οι ορισµοί που δίνονται.

3.1 Ορισµοί
Ένας πολύ γενικός ορισµός για ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι αυτός που έχουν δώσει
οι Tanembaum και Van Steen σύµφωνα µε τον οποίο ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι
µια συλλογή από ανεξάρτητους υπολογιστές το οποίο φαίνεται προς τους χρήστες του να
λειτουργεί σαν ένα ενιαίο και συµπαγές σύστηµα (Tanembaum & Van Steen 2002). Ο
ορισµός αυτός συµπληρώνεται από το γεγονός ότι το κατανεµηµένο σύστηµα είναι και το
λογισµικό το οποίο καταφέρνει να πραγµατοποιήσει αυτή την αφαίρεση και να
παρουσιάσει τους ανεξάρτητους υπολογιστές σαν ένα σύστηµα. Το λογισµικό αυτό
αναφέρεται πολλές φορές και σαν ενδιάµεσο λογισµικό ή middleware.
Ένας άλλος ορισµός που µπορεί να βρει κάποιος στον δικτυακό τόπο Wikipedia
(Wikipedia – Αρχική σελίδα 2006) είναι ότι ο κατανεµηµένος υπολογισµός είναι ο
αποκεντρωµένος και παράλληλος υπολογισµός µε τη χρήση τουλάχιστον δύο υπολογιστών
οι οποίοι συνδέονται σε ένα δίκτυο. Τα λειτουργικά συστήµατα, οι γλώσσες
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προγραµµατισµού καθώς και το υλικό το οποίο χρησιµοποιείται σε ένα κατανεµηµένο
σύστηµα µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους κατά πολύ. Ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι
παρόµοιο µε µια συστοιχία υπολογιστών µε τη διαφορά ότι οι υπολογιστικοί πόροι είναι
γεωγραφικά διάσπαρτοι (Wikipedia – Κατανεµηµένος υπολογισµός 2006).
Οι παραπάνω ορισµοί µας δίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κατανεµηµένου
συστήµατος: είναι µια συλλογή από γεωγραφικά διάσπαρτους, πιθανώς ετερογενείς
πόρους οι οποίοι συνεργάζονται για να επιτύχουν ένα κοινό αποτέλεσµα. Η συνεργασία
αυτή γίνεται εφικτή από ένα δίκτυο επικοινωνίας και από ένα ενδιάµεσο λογισµικό το
οποίο µοιράζονται οι πόροι αυτοί. Το σύστηµα αυτό φαίνεται σαν ένα αυτόνοµο σύστηµα
στον τελικό χρήστη. Υπάρχουν φυσικά πολλά είδη κατανεµηµένων συστηµάτων τα οποία
κυρίως κατηγοριοποιούνται µε βάση τον τρόπο που συνεργάζονται οι πόροι για να
πετύχουν το τελικό αποτέλεσµα, την ιεραρχία που υπάρχει στους πόρους καθώς και από το
ενδιάµεσο λογισµικό που χρησιµοποιούν. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του
ενδιάµεσου λογισµικού είναι ότι καταφέρνει να παρέχει τις υπηρεσίες του κατανεµηµένου
συστήµατος στον τελικό χρήστη µε έναν διάφανο τρόπο.

3.2 Χαρακτηριστικά - κατηγορίες
Σύµφωνα µε τους Tanenbaum και Van Steen (Tanembaum & Van Steen 2002) κάποια από
τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζει µε διάφανο τρόπο το ενδιάµεσο λογισµικό
αλλά και να αποκρύβει από τους τελικούς χρήστες είναι:
•

Θα πρέπει να κρύβει τον τρόπο αναπαράστασης των δεδοµένων από τον χρήστη
και πως αυτά τα δεδοµένα προσπελάζονται.

•

Θα πρέπει να κρύβει το που βρίσκεται γεωγραφικά ένας πόρος. Ο τελικός χρήστης
δεν θα πρέπει να απασχολείται µε την τοποθεσία και εύρεση πόρων.

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

24

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»
•

Θα πρέπει να αποκρύπτει το γεγονός ότι ένας πόρος απέτυχε ή δεν είναι πλέον
διαθέσιµος καθώς και το γεγονός ότι ένα πόρος που δεν ήταν διαθέσιµος
επανέρχεται ξανά προς χρήση.

•

Θα πρέπει να αποκρύπτει το γεγονός ότι ένας πόρος µετακινήθηκε σε µια άλλη
τοποθεσία.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός κατανεµηµένου
συστήµατος και ειδικότερα του λογισµικού του είναι η διαχείριση των πόρων του
συστήµατος και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο ώστε η πολυπλοκότητα του συστήµατος να µην
γίνεται αντιληπτή από τον τελικό χρήστη. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιεί το
κατανεµηµένο σύστηµα εύκολα σαν να επρόκειτο για έναν υπολογιστή. Σύµφωνα µε τους
ίδιους συγγραφείς, άλλα χαρακτηριστικά ενός κατανεµηµένου συστήµατος είναι:
•

«Opennes» : Ένα κατανεµηµένο σύστηµα θα πρέπει να είναι ανοιχτό µε την έννοια
ότι οι υπηρεσίες από τα διάφορα συστήµατα που το αποτελούνε θα πρέπει να
αλληλεπιδρούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον που βρίσκεται στο υπόβαθρο αυτών
των συστηµάτων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει τα συστήµατα να «υπακούουν»
σε γνωστά και καλά ορισµένα πρότυπα και διεπαφές. Επίσης τα συστήµατα αυτά
θα πρέπει να υποστηρίζουν την φορητότητα των εφαρµογών. Ένα ελάχιστο που θα
πρέπει να επιτύχει ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι η αλληλεπίδραση των
επιµέρους συστηµάτων ανεξαρτήτως υλικού, λειτουργικού συστήµατος και
γλώσσας προγραµµατισµού.

•

«Scalability» : Ένα κατανεµηµένο σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να µεγαλώνει
σε µέγεθος χωρίς να παρουσιάζει προβλήµατα τόσο στην λειτουργία του όσο και
στην απόδοση του. Επίσης η αύξηση σε µέγεθος ενός κατανεµηµένου συστήµατος
δεν θα πρέπει να αναφέρεται µόνο στην αύξηση των χρηστών ή των υπολογιστών
αλλά και στην γεωγραφική αύξηση (αύξηση της απόστασης µεταξύ των πιο
αποµακρυσµένων συστηµάτων) αλλά και στην αύξηση των διαχειριστικών τοµέων
του (τα σηµεία δηλαδή τα οποία διαχειρίζονται πλήρως ή µέρος του
κατανεµηµένου συστήµατος).
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•

Σύνδεση των πόρων µε τους χρήστες και απόκρυψη της κατανοµής τους: Ο τελικός
σκοπός ενός κατανεµηµένου συστήµατος θα πρέπει να είναι η επαφή των
υπολογιστικών (και όχι µόνο) πόρων µε τους τελικούς χρήστες µε εύκολο και
διάφανο τρόπο. Επίσης θα πρέπει οι χρήστες να µην αντιλαµβάνονται την
γεωγραφική κατανοµή των πόρων που χρησιµοποιούν.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό φυσικά που έχουν τα κατανεµηµένα συστήµατα όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ότι τα συστήµατα που το αποτελούν θα πρέπει να
επικοινωνούν µεταξύ τους µε κάποια µορφή δικτύου. Πέρα από τα παραπάνω, τα
κατανεµηµένα συστήµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν κυρίως µε βάση την
αρχιτεκτονική που χρησιµοποιούν. Έτσι οι βασικότερες από αυτές είναι (Wikipedia –
Κατανεµηµένος υπολογισµός 2006):
•

Αρχιτεκτονική Πελάτη – Εξυπηρετητή (Client – Server) : Στην αρχιτεκτονική
αυτή τα διάφορα συστήµατα που αποτελούν το κατανεµηµένο σύστηµα εκτελούν
ένα µικρό πρόγραµµα – πελάτη το οποίο επικοινωνεί µε έναν κεντρικό
εξυπηρετητή για να λάβει δεδοµένα. Τα δεδοµένα έπειτα χρησιµοποιούνται για
κάποιο σκοπό (υπολογισµό, µορφοποίηση κ.λ.π) και το αποτέλεσµα επιστρέφεται
στον εξυπηρετητή.

•

Αρχιτεκτονική Συστοιχίας (Clustered) : Στην αρχιτεκτονική αυτή τα συστήµατα
που αποτελούν το κατανεµηµένο σύστηµα είναι συνδεδεµένα στενά µεταξύ τους
και µε τέτοιο τρόπο ώστε εκτελούν την ίδια εργασία µε παράλληλο τρόπο
χωρίζοντας το τελικό έργο σε κοµµάτια ανεξάρτητα µεταξύ τους. Τα τελικά
αποτελέσµατα από την κάθε υπο-εργασία συνενώνονται για να αποτελέσουν το
τελικό αποτέλεσµα.

•

Αρχιτεκτονική Οµότιµων (Peer-to-Peer) : Στην αρχιτεκτονική οµότιµων δεν
υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστηµα το οποίο κάνει διαχείριση των πόρων ή του
δικτύου. Όλες οι «ευθύνες» που έχει το κατανεµηµένο σύστηµα είναι
διαµοιρασµένες εξίσου σε όλα τα συστήµατα τα οποία είναι µεταξύ τους οµότιµα.
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3.3 Ιστορικά στοιχεία
Ο όρος «κατανεµηµένο σύστηµα» είναι ουσιαστικά πολύ γενικός και µπορεί να
συµπεριλάβει συστήµατα των οποίων οι πόροι είναι γεωγραφικά διάσπαρτοι σε όλο τον
κόσµο και συνδέονται µέσω του διαδικτύου αλλά και πολυεπεξεργαστικά συστήµατα των
οποίων οι επεξεργαστές συνδέονται µε έναν δικτυακό δίαυλο σε κάποια µητρική πλακέτα.
Στην παρούσα εργασία τα κατανεµηµένα συστήµατα εξετάζονται στο πλαίσιο του
συνόλου ετερογενών και γεωγραφικά διάσπαρτων πόρων.
Κάτω από αυτό το πλαίσιο µπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι και ο παγκόσµιος ιστός ήταν
ένα από τα πρώτα κατανεµηµένα συστήµατα αν και δεν υφίσταται ακριβώς υπό τον
ορισµό που δόθηκε προηγουµένως. Παρόλα αυτά είναι µια συλλογή ετερογενών και
διάσπαρτων πόρων που χρησιµοποιεί το κατάλληλο λογισµικό ώστε να παρέχει υπηρεσίες
(web server) από αυτούς τους πόρους στους τελικούς χρήστες (client browser) µε εύκολο
και διάφανο τρόπο αποκρύπτοντας την όλη πολυπλοκότητα του συστήµατος.
Όπως αναφέρει και ο Anderson (Anderson 2003), στο ξεκίνηµα της δεκαετίας του 1990 οι
προσωπικοί υπολογιστές έγιναν πολύ γρήγοροι, ακολουθώντας τον νόµο του Moore, και
το διαδίκτυο ανοίχτηκε στην καταναλωτική αγορά. Το αποτέλεσµα ήταν να υπάρχει ένας
πάρα πολύ µεγάλος αριθµός από ισχυρούς υπολογιστές οι οποίοι συνδέονταν σε ένα κοινό
δίκτυο. Η ιδέα της χρήσης αυτών των υπολογιστών σαν έναν ισχυρό παράλληλο
υπερυπολογιστή ήρθε σε πολλούς ανθρώπους ανεξάρτητα. Το 1997 δύο προσπάθειες
ξεκίνησαν: το GIMPS το οποίο έψαχνε µεγάλους πρώτους αριθµούς (GIMPS 2006) και το
Distributed.net
κρυπτογράφησης

το οποίο δοκίµαζε την αποτελεσµατικότητα διαφόρων αλγορίθµων
(Distributed.net

2006).

Τα

έργα

αυτά

προσέλκυσαν

χιλιάδες

συµµετέχοντες. Το 1999 ξεκίνησε και το project SETI@Home το οποίο προσπαθούσε να
αναλύσει ραδιοσήµατα τα οποία φτάνουν από το διάστηµα στη Γη σε µια προσπάθεια να
εντοπιστούν εξωγήινοι πολιτισµοί (SETI@Home 2006). Όλα τα παραπάνω έργα
χρησιµοποιούσαν σαν υπολογιστικούς πόρους τους προσωπικούς υπολογιστές που
παρείχαν εθελοντικά ιδιώτες. Η παραπάνω ιδέα είναι η βάση του Public Resource
Computing.
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Στα µέσα επίσης της δεκαετίας του 1990 δύο ακόµα τεχνολογίες έκαναν τα πρώτα τους
βήµατα: τα υπολογιστικά πλέγµατα και οι τεχνολογίες ανταλλαγής αρχείων peer-to-peer.
Τα υπολογιστικά πλέγµατα βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στο ενδιάµεσο λογισµικό Globus
(Globus 2006) και σε άλλα παρόµοια όπως το Condor (Condor 2006). Τα υπολογιστικά
πλέγµατα

είναι

ουσιαστικά

κατανεµηµένα

συστήµατα

διάσπαρτων

γεωγραφικά

υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων µε κεντρικές υπηρεσίες για την διαχείριση και
παρακολούθηση τους. Από την άλλη οι τεχνολογίες peer-to-peer, όπως το Napster και
τόσες άλλες που το διαδέχτηκαν, παρέχουν διάσπαρτους γεωγραφικά οµότιµους πόρους
αποθήκευσης και κανένα από τα συστήµατα που συµµετέχει δεν έχει κεντρικό ρόλο. Οι
υπηρεσίες είναι εξίσου διαµοιρασµένες µεταξύ των οµότιµων υπολογιστών. Όλες αυτές οι
τεχνολογίες θα εξηγηθούν καλύτερα παρακάτω µέσα από παραδείγµατα για να γίνει
κατανοητός καλύτερα ο τρόπος που λειτουργούν και πως αυτός διαφέρει από την
πλατφόρµα B.O.I.N.C η οποία ουσιαστικά χρησιµοποιεί εθελοντικούς δηµόσιους πόρους.

3.4 Public Resource Computing
Ό όρος «Public Resource Computing» είναι σχετικά πρόσφατος και ουσιαστικά
αναφέρεται στα κατανεµηµένα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν υπολογιστικούς και
αποθηκευτικούς πόρους οι οποίοι παρέχονται εθελοντικά. Ο συγκεκριµένος όρος
συναντάται κυρίως στην τεκµηρίωση έργων όπως το SETI@Home και το B.O.I.N.C και
σε εργασίες γύρω από αυτά (Anderson 2003). Στα συστήµατα αυτά ο κάθε εθελοντής που
θέλει να συµµετέχει σε ένα project κατεβάζει ένα µικρό πρόγραµµα – πελάτη το οποίο,
στις περιόδους που ο προσωπικός υπολογιστής του εθελοντή είναι αδρανής, κατεβάζει από
τον κεντρικό εξυπηρετητή του project τα δεδοµένα προς υπολογισµό και, αφού ο
υπολογισµός τελειώσει, επιστρέφει τα αποτελέσµατα στον εξυπηρετητή. Τα προγράµµατα
αυτά είναι συνήθως πολύ µικρά και τρέχουν στο παρασκήνιο µε την µορφή ενός
προγράµµατος προφύλαξης οθόνης. Άλλοι όροι που χρησιµοποιούνται για αυτή τη µορφή
των κατανεµηµένων συστηµάτων είναι ο όρος Desktop Grids (πλέγµατα προσωπικών
υπολογιστών κατά µια έννοια) ή Lightweight Grids (πλέγµατα «ελαφριά µορφής») . Ο
όρος Desktop Grids αναφέρεται στο γεγονός ότι τα συστήµατα αυτά αποτελούνται κυρίως
από προσωπικούς υπολογιστές που χρησιµοποιούνται από ανθρώπους στις απλές
καθηµερινές εργασίες τους και ο όρος Lightweight Grids στο γεγονός ότι τα συστήµατα
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αυτά έχουν χαλαρή δοµή σε αντίθεση µε τα υπολογιστικά πλέγµατα στα οποία η δοµή και
ο συντονισµός µεταξύ των συστηµάτων είναι αυστηρά καθορισµένος και συµπαγής.
Τα θέµατα τα οποία µελετώνται σε τέτοιου είδους κατανεµηµένα συστήµατα είναι πολλά
καθώς η δυναµική φύση ενός τέτοιου συστήµατος προβάλει κάποια προβλήµατα που θα
πρέπει να αντιµετωπιστούν κατάλληλα:
•

Η δυναµική ένταξη και κατάργηση πόρων στο σύστηµα: Τα συστήµατα τα
οποία παρέχουν υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους δεν είναι αυστηρά
καθορισµένα καθώς οποιοσδήποτε µπορεί να συµµετέχει. Ως εκ τούτου θα πρέπει
να υπάρχει ένας εύκολος και διάφανος τρόπος για την προσθήκη και κατάργηση
πόρων στο σύστηµα.

•

Η ετερογένεια των πόρων: Τα συστήµατα τα οποία συµµετέχουν σε ένα τέτοιο
κατανεµηµένο σύστηµα θα διαφέρουν πιθανώς τόσο στο υλικό όσο και στο
λειτουργικό σύστηµα αλλά και στο επιµέρους λογισµικό που χρησιµοποιούν. Το
θέµα αυτό θα πρέπει φυσικά να αντιµετωπιστεί ώστε κάθε τέτοιο σύστηµα να
µπορεί να συµµετέχει.

•

Η αποφυγή λανθασµένων αποτελεσµάτων: Από τη στιγµή που ένα αποτέλεσµα
µπορεί να προέλθει από έναν υπολογιστή του οποίου δεν γνωρίζει κανείς τον
ιδιοκτήτη, και ως εκ τούτου κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει το γεγονός ότι το
αποτέλεσµα µπορεί να είναι επίτηδες λανθασµένο, θα πρέπει να υπάρχουν
µηχανισµοί οι οποίοι ελέγχουν τα αποτελέσµατα για την ορθότητά τους.

•

Θέµατα ασφάλειας: Η µαζική συµµετοχή χιλιάδων ή και εκατοµµυρίων
υπολογιστών θέτει φυσικά και πολλά θέµατα ασφάλειας καθώς κανένας δεν µπορεί
να ελέγξει το ποιος συµµετέχει σε ένα τέτοιο σύστηµα. Η ασφάλεια ενός τέτοιου
συστήµατος θα πρέπει να αντιµετωπίζει θέµατα όπως η καταστροφή ή αλλαγή των
δεδοµένων, η µετάδοση ιών καθώς και θέµατα όπως η παραπλάνηση τους
συστήµατος από χρήστες οι οποίοι θέλουν να λάβουν αναγνώριση για
επεξεργαστικό χρόνο που δεν παρείχαν.
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•

Θέµατα συνδεσιµότητας: Οι υπολογιστές που συµµετέχουν σε µια τέτοια
υποδοµή µπορεί να συνδέονται µε δυναµικού τύπου γραµµές, όπως PSTN ή ISDN,
ή πιθανώς να βρίσκονται πίσω από συνδέσεις NAT (Network Address Translation).
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν οι υπολογιστές να δεχτούν συνδέσεις από
κάποιον εξυπηρετητή οπότε και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα τις
επικοινωνίας πελάτη – εξυπηρετητή και ο διαµοιρασµός των εργασιών.

3.4.1 SETI@Home και B.O.I.N.C
Το πεδίο έρευνας SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) ή αλλιώς έρευνας για
εξωγήινη νοήµων ζωή αποτελείται από πολλά έργα και ένα από τα βασικά είναι η ανάλυση
ραδιοσηµάτων που λαµβάνονται από τα διάφορα ραδιοτηλεσκόπια µε την ελπίδα ότι
κάποιο από αυτό θα έχει σταλεί από κάποιον εξωγήινο πολιτισµό. Το project SETI@Home
ξεκίνησε το 1999 και χρησιµοποιεί υπολογιστές που προσφέρονται εθελοντικά από ιδιώτες
για την ανάλυση ραδιοσηµάτων που λαµβάνονται από το ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίµπο
στο Πουέρτο Ρίκο (SETI@Home 2006). Το έργο αυτό προσέλκυσε εκατοµµύρια
συµµετέχοντες, κυρίως χάρις στην διαφήµιση που έγινε γι’ αυτό, και έχει σηµειώσει ρεκόρ
πράξεων κινητής υποδιαστολής από την χρονιά που ξεκίνησε µέχρι τώρα (Anderson,
Cobb et al. 2002)
Πριν από δύο περίπου χρόνια, η οµάδα που είχε δηµιουργήσει το SETI@Home στο
Πανεπιστήµιο του Berkeley δηµιούργησε την πλατφόρµα B.O.I.N.C (Berkeley Open
Infrastructure for Network Computing) γενικεύοντας την ιδέα του SETI@Home
δηµιουργώντας ένα πλαίσιο στο οποίο κάθε επιστήµονας µπορούσε να τρέξει την
εφαρµογή του µε τον τρόπο που λειτουργούσε το SETI@Home. Φυσικά θα έπρεπε η
εφαρµογή αυτή να µπορεί να κατανεµηθεί σε ανεξάρτητα µεταξύ τους τµήµατα. Το
B.O.I.N.C παρέχει έναν εύκολο τρόπο στους επιστήµονες για την δηµιουργία Public
Resource Computing projects όπως το SETI@Home.
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3.4.2 Distributed.net
To έργο Distributed.net ήταν ουσιαστικά το πρώτο Project το οποίο χρησιµοποιούσε
υπολογιστικούς πόρους που παρείχαν εθελοντές ανά τον κόσµο για να επιτύχει τον σκοπό
του που ήταν το «σπάσιµο» κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων. Ξεκίνησε αρχικά το 1997 και
έκτοτε έχει προσελκύσει χιλιάδες χρηστών. Ο αρχικός σκοπός του έργου έχει επεκταθεί µε
την προσθήκη και άλλων projects όπως το σπάσιµο µηνυµάτων κρυπτογραφηµένα µε τους
RC5-56 και RC5-64 αλλά και η παραγοντοποίηση πρώτων αριθµών στον RSA
(Distributed.net 2006).

3.5 Υπολογιστικά πλέγµατα
Τα υπολογιστικά πλέγµατα (Computing Grids) είναι µια ιδέα η οποία ξεκίνησε να
αναπτύσσεται στα µέσα τις δεκαετίας του 1990 µε βασικό άξονα την παροχή
υπολογιστικής ισχύος και πρόσβασης σε πόρους στους ενδιαφερόµενους επιστήµονες µε
έναν εύκολο και διάφανο τρόπο. Ο όρος υπολογιστικό πλέγµα δεν είναι τυχαίος καθώς
είναι δανεισµένος από το πλέγµα της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά αντιστοιχία µε το
πλέγµα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου κανείς δεν ξέρει από πού αντλείται η ηλεκτρική
ενέργεια αλλά απλά ξέρει ότι θα έχει ρεύµα εάν συνδέσει µια συσκευή σε µια πρίζα στο
σπίτι του, στα υπολογιστικά πλέγµατα η κεντρική ιδέα είναι η συνένωση υπολογιστικών
και όχι µόνο πόρων από όλο τον κόσµο και η εύκολη πρόσβαση σε αυτούς από
οποιοδήποτε σηµείο (από την αντίστοιχη «πρίζα»). Η όλη πολυπλοκότητα του συστήµατος
θα έπρεπε φυσικά να αποκρύπτεται από τον τελικό χρήστη ο οποίος απλά θα περιέγραφε
την εργασία που θέλει να κάνει καθώς και τις απαιτήσεις τις και το πλέγµα θα αναλάµβανε
να εντοπίσει τους κατάλληλους πόρους.
Η βασική διαφορά των υπολογιστικών πλεγµάτων από τα συστήµατα Public Resource
Computing είναι το γεγονός ότι οι πόροι δεν παρέχονται εθελοντικά από ιδιώτες αλλά
είναι συνήθως συστοιχίες υπολογιστών που παρέχονται από µεγάλα ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα. Η ένταξη και κατάργηση των πόρων δεν έχει δυναµικό χαρακτήρα αλλά είναι
µια διαδικασία σχετικά γραφειοκρατική. Είναι πολύ σηµαντικό επίσης ότι αυτοί οι πόροι
λειτουργούν συνέχεια. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν οµάδες ανθρώπων και διαχειριστών οι
οποίοι εκτελούν ακριβώς αυτό το καθήκον. Η γενικότερη δοµή ενός πλέγµατος είναι

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

31

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»
αρκετά οργανωτική και συµπαγής και βασίζεται πάρα πολύ στον ιεραρχικό χαρακτήρα της
και στο συντονισµό µεταξύ των µελών της. Η ασφάλεια και το ποιος έχει πρόσβαση στους
πόρους είναι φυσικά πάλι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι οι
πόροι παρέχονται από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα γλιτώνει τους διαχειριστές του πλέγµατος
από πολλά θέµατα ασφαλείας καθώς οι πόροι θεωρούνται ασφαλείς εκ προοιµίου. Ένα
πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό επίσης των πλεγµάτων είναι ότι χρειάζονται µεγάλους
οικονοµικούς πόρους για να µπορέσουν να συντηρήσουν µια τέτοια υποδοµή σε αντίθεση
µε συστήµατα όπως το B.O.I.N.C στα οποία η δηµιουργία ενός project και η συντήρηση
του είναι µια διαδικασία χωρίς πολλά έξοδα.

3.5.1 Globus Toolkit
Το Globus Toolkit είναι ένα σύστηµα ενδιάµεσου λογισµικού το οποίο αναπτύχθηκε από
το Globus Alliance και έχει σαν σκοπό την δηµιουργία υπολογιστικών πλεγµάτων.
Αποτελεί το βασικό λογισµικό µε το οποίο κάποιος µπορεί να δηµιουργήσει ένα
κατανεµηµένο σύστηµα µε τη µορφή ενός πλέγµατος και να παρέχει υπηρεσίες όπως
διαµοίραση πόρων, ένταξη και κατάργηση πόρων, παρακολούθηση πόρων καθώς και
συστήµατα για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους (Foster & Kesselman 1997).
Οι άνθρωποι που ανέπτυξαν το Globus Toolkit δεν παρείχαν απλά ένα λογισµικό. Η
ερευνητική τους δουλειά είναι από τα θεµέλια των υπολογιστικών πλεγµάτων µε τη µορφή
που είναι σήµερα. Ειδικότερα οι Foster, Kesselman και Tuecke στην ερευνητική τους
δουλειά για το Globus Toolkit περιγράφουν την γενικότερη αρχιτεκτονική που θα πρέπει
να έχει ένα υπολογιστικό πλέγµα καθώς και τις ειδικότερες υπηρεσίες που θα πρέπει να
παρέχει (Foster, Kesselman et al. 2001). Μια από τις βασικότερες έννοιες που
περιγράφουν, και η οποία είναι κεντρική ιδέα πλέον στα υπολογιστικά πλέγµατα, είναι
αυτή των εικονικών οργανισµών. Ένας εικονικός οργανισµός είναι µια συλλογή από
άτοµα τα οποία εργάζονται για την επίλυση ενός κοινού προβλήµατος αλλά και η συλλογή
από τους πόρους που παρέχονται σε αυτά τα άτοµα από τα διάφορα ιδρύµατα και
οργανισµούς που είναι ενταγµένοι σε ένα υπολογιστικό πλέγµα. Η παραπάνω έννοια είναι
ακόµα ένα δείγµα της οργανωτικότητας και της αυστηρής δοµής που έχει ένα
υπολογιστικό πλέγµα. Για να εργαστεί κάποιος σε ένα υπολογιστικό πλέγµα και να το
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χρησιµοποιήσει για να επιλύσει ένα πρόβληµά του θα πρέπει να είναι µέλος σε έναν
εικονικό οργανισµό, πράγµα που είναι αρκετά γραφειοκρατικό και δύσκολο.
Το Globus Toolkit είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα και γι’ αυτό το λόγο αποτέλεσε την
βάση για πολλές προσπάθειες υπολογιστικών πλεγµάτων όπως είναι το European Data
Grid (EDG 2006), το LHC Computing Grid (LCG 2006) και το EGEE (Enabling Grids for
E-SciencE 2006). Τα παραπάνω έργα έχτισαν πάνω στην τεχνολογία συστηµάτων όπως το
Globus και το Condor για να δηµιουργήσουν την επόµενη γενιά ενδιάµεσου λογισµικού
για τα υπολογιστικά πλέγµατα.

3.5.2 Condor
Το Project Condor είναι αρκετά παλιό καθώς ξεκίνησε το 1984 και ο βασικός του σκοπός
ήταν η έρευνα γύρω από την δηµιουργία ενός συστήµατος εκτέλεσης εργασιών σε
συστήµατα τα οποία ήταν γεωγραφικά διάσπαρτα και τα οποία εντάσσονταν και
αποσυνδέονταν από το κατανεµηµένο σύστηµα σε απρόβλεπτους χρόνους. Ουσιαστικά,
όπως περιγράφουν και οι Tannenbaum, Thain και Livny το Condor είναι ένα σύστηµα
µαζικής εκτέλεσης εργασιών (batch system) το οποίο λαµβάνει κάποιες εργασίες για
εκτέλεση και βάσει κάποιων αλγόριθµων δροµολόγησης και µε βάσει κάποιες πολιτικές,
το Condor επιλέγει σε ποια συστήµατα και πότε θα εκτελεστούν οι εργασίες. Το σύστηµα
επίσης παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών και αναφέρει το πέρας των εργασιών
στους χρήστες (Tannenbaum, Thain et al. 2005). Με το πέρασµα των ετών, το Condor έχει
ενσωµατώσει πολλές από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν γύρω από τα κατανεµηµένα
συστήµατα, όπως το σύστηµα PBS (OpenPBS 2006) και η τεχνολογία Java (Java 2006)
και έχει ενσωµατωθεί σε πολλές από τις τεχνολογίες πλέγµατος σήµερα.
Η προσπάθεια που κάνει το Condor είναι να µπορούν να συµµετέχουν σε ένα
κατανεµηµένο σύστηµα οποιασδήποτε µορφής πόροι, είτε πρόκειται για συστοιχίες
υπολογιστών είτε για απλούς προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι θα συµµετέχουν για όσο
χρόνο επιθυµούν και φυσικά είναι πιθανό ότι θα είναι ετερογενείς τόσο στο υλικό όσο και
στο λογισµικό που χρησιµοποιούν.
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3.6 Peer to Peer Computing και Global Computing
Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του κατανεµηµένου υπολογισµού αναφέρονται και δύο
ακόµα όροι: το Peer to Peer computing και το Global Computing οι οποίοι προσπαθούν να
εκφράσουν κάποιες συγκεκριµένες κατευθύνσεις και αρχιτεκτονικές στα κατανεµηµένα
συστήµατα. Πολλές φορές αυτοί οι όροι συγχέονται και αναφέρονται αδιακρίτως για τα
υπολογιστικά πλέγµατα καθώς και µε τα συστήµατα Public Resource Computing και
Desktop Grids.
Ο όρος Global Computing δεν φαίνεται να έχει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση καθώς
άλλοι τον χρησιµοποιούν για να εκφράσουν την χρήση των υπολογιστών σε κάθε έκφανση
της ανθρώπινης δραστηριότητας µε εύκολο τρόπο (όπως το ubiquitous computing) και
άλλοι (όπως το project XtremWeb) τον χρησιµοποιούν για να εκφράσουν ένα
κατανεµηµένο σύστηµα στο οποίο θα συµµετέχουν πόροι από όλες τις αρχιτεκτονικές
κατανεµηµένων συστηµάτων όπως τα υπολογιστικά πλέγµατα, από αρχιτεκτονικές clientserver αλλά και από συστήµατα peer to peer.
Ο όρος peer to peer computing αναφέρεται κυρίως στα κατανεµηµένα συστήµατα τα οποία
γεννήθηκαν µε τις εφαρµογές ανταλλαγής αρχείων Peer to Peer, όπως το Napster (Napster
2006) και το Gnutella (Gnutella.com 2006) στα µέσα τις δεκαετίας του 1990. Τα
συστήµατα αυτά έφεραν µια νέα πνοή στα κατανεµηµένα συστήµατα καθώς
δηµιούργησαν νέες τεχνικές και αλγόριθµους στην δηµιουργία ενός αποκεντρωµένου
κατανεµηµένου συστήµατος χωρίς κεντρικό έλεγχο. Στα συστήµατα αυτά δεν υπάρχει
κάποιος κεντρικός εξυπηρετητής ο οποίος ελέγχει τους πόρους και ο οποίος µοιράζει
δεδοµένα για ανάλυση αλλά οι υπηρεσίες είναι εξίσου µοιρασµένες στον κάθε υπολογιστή
που συµµετέχει. Τα συστήµατα εισέρχονται και φεύγουν από το δίκτυο άναρχα και όσο
πιο πολλά συστήµατα συµµετέχουν τόσο πιο δυνατό είναι το συνολικό σύστηµα.
Πολλοί θεωρούν τα συστήµατα κατανεµηµένου υπολογισµού όπως το SETI@Home και το
XtremWeb σαν συστήµατα Peer to Peer computing παρόλο που υπάρχουν επιχειρήµατα
που είναι εναντίον µιας τέτοιας θεώρησης (π.χ τα συστήµατα αυτά βασίζονται σε
κεντρικούς εξυπηρετητές). Μια πολλή ενδιαφέρουσα εργασία είναι αυτή των Milojicic,
Kalogeraki et al. και η οποία αναλύει την ιδέα των Peer to Peer συστηµάτων τόσο
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ιστορικά όσο και στο σηµερινό πλαίσιο και δίνει µια εικόνα από την οποία µπορεί να
καταλάβει κανείς τι θεωρείται ένα Peer to Peer σύστηµα (Milojicic, Kalogeraki et al.
2002). Συστήµατα όπως το Napster και το Gnutella δεν θεωρούνται φυσικά συστήµατα
υπολογισµού καθώς οι πόροι οι οποίοι διαµοιράζονταν δεν ήταν η επεξεργαστική ισχύς
αλλά ο αποθηκευτικός χώρος. Σήµερα δεν φαίνεται να υπάρχει ένα καθαρό peer to peer
υπολογιστικό σύστηµα εκτός από την προσπάθεια που έχει γίνει µε το project Gnutella
Processing Unit (GPU 2006).

3.6.1 XtremWeb
Το project XtremWeb ξεκίνησε το 2000 και έχει σαν βασικό του σκοπό την έρευνα γύρω
από τον υπολογισµό σε κατανεµηµένα συστήµατα µεγάλης κλίµακας. Η τετραετής έρευνα
στο Project XtremWeb είχε σαν βασικό σκοπό το πώς ένα κατανεµηµένο σύστηµα
µεγάλης κλίµακας µπορεί να µετατραπεί σε έναν πολύ ισχυρό παράλληλο υπολογιστή
(XtremWeb 2006). Τα θέµατα τα οποία µελετάει το συγκεκριµένο project είναι αυτά της
ετερογένειας των πόρων, της δυναµικής ένταξης και καταστροφής πόρων και υπηρεσιών
στο κατανεµηµένο σύστηµα καθώς και αυτά της ασφάλειας τόσο των υπηρεσιών αλλά και
των δεδοµένων. Η ασφάλεια σε ένα τέτοιο σύστηµα στο οποίο οι πόροι είναι δυναµικοί
και δεν έχει κάποιος γνώση του παροχέα του πόρου είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα
(Cappelo, Djilali et al. 2005).
Στα πλαίσια του project XtremWeb µελετώνται η συµµετοχή σε ένα κατανεµηµένο
σύστηµα πόρων από διάφορες αρχιτεκτονικές συστηµάτων όπως το Condor (Lodygensky,
Fedak et al. 2003) και Peer to Peer συστήµατα (Djilali 2003). Υπό το πλαίσιο αυτό πολλές
εργασίες γύρω από το XtremWeb αναφέρονται στο Global Computing ακριβώς σαν ένα
τρόπο για να συνδυαστούν πόροι από διάφορες αρχιτεκτονικές κατανεµηµένων
συστηµάτων σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα µεγάλης κλίµακας.

3.6.2 GPU – Gnutella Processing Unit
Το Gnutella Processing Unit είναι ένα πλαίσιο για κατανεµηµένο υπολογισµό στο οποίο το
δίκτυο των υπολογιστών που συµµετέχουν δηµιουργείται µόνο του και µε τυχαίο τρόπο
χωρίς να υπάρχει η παρουσία κάποιου κεντρικού εξυπηρετητή. Οι άνθρωποι πίσω από
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αυτή την προσπάθεια προσπαθούν να δηµιουργήσουν το λογισµικό µε το οποίο µπορεί να
δηµιουργηθεί ένας εικονικός υπερυπολογιστής στο διαδίκτυο ο οποίος µπορεί να
χρησιµεύσει για χρήσιµους επιστηµονικούς υπολογισµούς αλλά και για να προαχθεί η
έρευνα γύρω από τα peer to peer συστήµατα (GPU 2006).
Στην πλατφόρµα GPU δηµιουργούνται δυναµικά συµµαχίες υπολογιστών (clusters)
µεταξύ των υπολογιστών που τρέχουν την εφαρµογή-πελάτη της πλατφόρµας GPU και δεν
υπάρχουν ξεχωριστά προνόµια για κάποιους από αυτούς (όλοι είναι οµότιµοι). Ο κάθε
χρήστης συµφωνεί να παρέχει πόρους στο δίκτυο στο οποίο ανήκει και σε αντάλλαγµα
λαµβάνει επεξεργαστική ισχύ από τους άλλους υπολογιστές οι οποίοι συµµετέχουν στο
ίδιο δίκτυο. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται προς το παρόν αφορούν το rendering
ταινιών βίντεο και οι συµµαχίες τυπικά φτάνουν τους 5 – 15 υπολογιστές ενώ έχει
δοκιµαστεί επιτυχηµένα και µε 40 υπολογιστές. Η έρευνα γύρω από το GPU συνεχίζεται
µε σκοπό οι συµµαχίες αυτές να φτάνουν µέχρι και τους 2000 υπολογιστές ενώ έχουν
δηµιουργηθεί επεκτάσεις στο λογισµικό που εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες των
τελευταίων επεξεργαστών (GPU 2006).

3.7 Συµπερασµατικά
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφτηκαν οι κυριότερες αρχιτεκτονικές κατανεµηµένων
συστηµάτων που υπάρχουν σήµερα. Παρόλο που το ζήτηµα του κατανεµηµένου
υπολογισµού µελετάται πάνω από είκοσι χρόνια, µόλις την τελευταία δεκαετία έγιναν
σηµαντικές έρευνες και έργα πάνω στον συγκεκριµένο τοµέα και αυτό οφείλεται στην
ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και της ισχύος των προσωπικών υπολογιστών. Το γεγονός
ότι η έρευνα πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα είναι ακόµα στο ξεκίνηµα της φαίνεται και
από τους διάφορους όρους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο και χρησιµοποιούνται πολλές
φορές αδιακρίτως για να περιγράψουν παρόµοιες άλλα όχι ίδιες προσπάθειες. Έτσι για
παράδειγµα ο όρος υπολογιστικό πλέγµα πολλές φορές προσπαθεί να περιγράψει,
λανθασµένα ίσως, προσπάθειες όπως το B.O.I.N.C. Ο όρος Global Computing επίσης είναι
ακόµα πολύ γενικός και ανοιχτός ώστε να περιγράψει πολλές αρχιτεκτονικές. Λανθασµένα
επίσης πολλά συστήµατα όπως το SETI@Home αναφέρονται ως Peer to Peer συστήµατα.
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Είναι φανερό πάντως ότι αυτή η πληθώρα των όρων δείχνει µια µεγάλη έκρηξη έρευνας
γύρω από το θέµα, όπως γίνεται µε κάθε νέα τεχνολογία, και είναι σίγουρο ότι στα
επόµενα χρόνια τα πράγµατα θα ξεκαθαριστούν. Η πορεία της έρευνας στα κατανεµηµένα
συστήµατα δείχνει ότι το επιθυµητό πρότυπο στο µέλλον θα είναι ένα κατανεµηµένο
σύστηµα το οποίο θα περιλαµβάνει πόρους από κάθε υπολογιστικό περιβάλλον και
αρχιτεκτονική ασχέτως από το είδος του κατανεµηµένου υπολογισµού που χρησιµοποιεί.
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ B.O.I.N.C
4.1 Εισαγωγή
Ήδη έχουν παρουσιαστεί σε γενικές γραµµές στο προηγούµενο κεφάλαιο οι έννοιες του
υπολογισµού µε τη χρήση δηµόσιων εθελοντικών πόρων (Public Resource Computing ή
Volunteer Computing) καθώς και τα πιο σηµαντικά projects που αναπτύχθηκαν µε αυτή τη
φιλοσοφία όπως το GIMPS , το Distributed.net και το SETI@Home. Τα projects αυτά
ήταν µονολιθικά και δηµιουργήθηκαν µε τη φιλοσοφία της επίλυσης ενός συγκεκριµένου
προβλήµατος.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η πλατφόρµα B.O.I.N.C ή οποία είναι η πρώτη
ολοκληρωµένη προσπάθεια για την δηµιουργία ενός πλαισίου µε το οποίο οποιοσδήποτε
µπορεί να δηµιουργήσει projects τα οποία θα προσελκύσουν εθελοντικούς πόρους για την
επίλυση ενός υπολογιστικά δύσκολου προβλήµατος. Στην αρχή παρουσιάζεται
αναλυτικότερα η έννοια του Public resource ή Volunteer computing , τα θετικά στοιχεία
που παρουσιάζει καθώς και οι διαφορές που έχει από άλλα κατανεµηµένα συστήµατα
όπως τα υπολογιστικά πλέγµατα και το Peer to Peer computing. Στη συνέχεια γίνεται µια
γενική παρουσίαση της πλατφόρµας και έπειτα γίνεται µια παρουσίαση της γενικής
αρχιτεκτονικής του µε τα επιµέρους στοιχεία που τη συνθέτουν. Παρουσιάζονται επίσης
τα διάφορα projects τα οποία έχουν δηµιουργηθεί µε την χρήση του B.O.I.N.C καθώς και
η προσπάθεια που γίνεται για την συνεργασία της πλατφόρµας µε τα υπολογιστικά
πλέγµατα. Τα περισσότερα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο
εξήχθησαν από τον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας B.O.I.N.C (B.O.I.N.C 2006).

4.2 Υπολογισµός µε δηµόσιους εθελοντικούς πόρους
4.2.1 Γενικά
Ο όρος Public resource computing ή Volunteer computing αναφέρεται ουσιαστικά σε µια
συµφωνία στην οποία τα µέλη-εθελοντές παρέχουν υπολογιστικούς πόρους σε διάφορα
projects τα οποία χρησιµοποιούν τους πόρους αυτούς σε κατανεµηµένους υπολογισµούς ή
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κατανεµηµένη αποθήκευση. Οι εθελοντές είναι τυπικά απλοί πολίτες οι οποίοι έχουν στην
κατοχή τους κάποιον υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Οργανισµοί όπως σχολεία ,
επιχειρήσεις ή Πανεπιστήµια µπορούν να παρέχουν επίσης εθελοντικά υπολογιστικούς
πόρους. Τα projects είναι τυπικά ακαδηµαϊκού χαρακτήρα και επιτελούν επιστηµονική
έρευνα χωρίς φυσικά να σηµαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως το GIMPS
και το Distributed.net τα οποία δεν είναι ακαδηµαϊκά.
Υπάρχουν κάποιες πλευρές της σχέσης των projects µε τους εθελοντές που αξίζει να
σηµειωθούν:
•

Οι εθελοντές είναι ουσιαστικά ανώνυµοι. Παρόλο που χρειάζεται να περάσουν από
µια διαδικασία εγγραφής για να συµµετέχουν στο εκάστοτε project, στην οποία
τους ζητείται να παρέχουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου και
άλλες πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να αντιστοιχηθεί πραγµατικά
ένα µέλος-εθελοντής µε ένα υπαρκτό πρόσωπο.

•

Ακριβώς λόγω αυτής της ανωνυµίας, οι εθελοντές δεν είναι υπόλογοι προς τα
projects. Εάν ένας εθελοντής συµπεριφερθεί µε άσχηµο τρόπο (για παράδειγµα
επιστρέψει επίτηδες λανθασµένα αποτελέσµατα για έναν υπολογισµό), το project
δεν µπορεί να λάβει κάποια µέτρα εναντίον του εθελοντή.

•

Οι εθελοντές θα πρέπει να εµπιστεύονται το project µε διάφορους τρόπους:
o Ο εθελοντής θα πρέπει να εµπιστεύεται ότι το project θα παρέχει εφαρµογές
οι οποίες δεν θα βλάψουν τον υπολογιστή του και δεν θα παραβιάσουν την
ιδιωτική του ζωή.
o Ο εθελοντής θα πρέπει να εµπιστευτεί το project στο ότι είναι ειλικρινές
σχετικά µε τους κατανεµηµένους υπολογισµούς που γίνονται και τον τελικό
τους σκοπό καθώς και το πώς θα χρησιµοποιηθεί η πνευµατική ιδιοκτησία
που παράγεται από το project.
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o Ο εθελοντής πρέπει να εµπιστεύεται ότι το project ακολουθεί κάποιες
πρακτικές ασφάλειας ώστε οι διάφοροι κακόβουλοι χρήστες δεν µπορούν
να χρησιµοποιήσουν το project σαν όχηµα για κακόβουλες δραστηριότητες.

4.2.2 Σηµαντικότητα του υπολογισµού µε εθελοντικούς πόρους
Η δηµιουργία projects που εκτελούν κατανεµηµένους υπολογισµούς χρησιµοποιώντας
εθελοντικούς πόρους είναι πολύ σηµαντική ειδικότερα στο σηµερινό πλαίσιο της ευρείας
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών:
•

Ακριβώς λόγω του τεράστιου αριθµού των προσωπικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο, η χρήση τους σε ένα
κατανεµηµένο σύστηµα µπορεί (και στην πράξη φαίνεται να ισχύει) να παρέχει
περισσότερη υπολογιστική ισχύ από κάθε άλλο υπολογιστικό σύστηµα,
κατανεµηµένο ή όχι. Αυτή η υπολογιστική ισχύς επιτρέπει την διενέργεια
επιστηµονικής έρευνας που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή. Όπως αναφέρει και ο
David Anderson, το 2004, η υπολογιστική ισχύς που παρείχαν οι υπολογιστές που
συµµετέχουν στο SETI@Home project είναι της τάξης των 70 TeraFLOPS
(Anderson 2004) και η οποία σήµερα υπολογίζεται στα 140 περίπου TeraFLOPS
(Anderson & Fedak 2006), ισχύς που πλησιάζει αρκετά αυτή των ισχυρότερων
υπολογιστών του κόσµου. Το πλεονέκτηµα αυτό θα ισχυροποιείται µε τον καιρό
καθώς οι νόµοι των οικονοµικών υποδεικνύουν ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές
ευρείας κατανάλωσης (προσωπικοί υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών) θα
εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από τα πιο εξειδικευµένα προϊόντα και πολύ απλά
θα κυριαρχούν σε αριθµό (Anderson 2004).

•

Η εθελοντική υπολογιστική ισχύς δεν µπορεί να αγοραστεί αλλά πρέπει να
κατακτηθεί. Ένα ερευνητικό έργο το οποίο έχει µεγάλη δηµόσια απήχηση αλλά
περιορισµένους οικονοµικούς πόρους (όπως το SETI@Home) µπορεί να
αποκτήσει

τεράστια

υπολογιστική

ισχύ.

Σε

αντίθεση,

οι

παραδοσιακοί

υπερυπολογιστές είναι πάρα πολύ ακριβοί και ως εκ τούτου είναι διαθέσιµοι µόνο
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για εφαρµογές σε έργα τα οποία µπορούν να τους αποκτήσουν (όπως η πυρηνική
φυσική και η κατασκοπεία).
•

Η εθελοντική προσφορά υπολογιστικών πόρων ενθαρρύνει το δηµόσιο ενδιαφέρον
για την επιστήµη και παρέχει «φωνή» στο κοινό σχετικά µε τις κατευθύνεις της
επιστηµονικής έρευνας.

4.2.3 Public Resource Computing και υπολογιστικά πλέγµατα
Η σχέση µεταξύ του Public ή Volunteer computing και των υπολογιστικών πλεγµάτων έχει
σκιαγραφηθεί ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ό όρος «υπολογιστικό πλέγµα»
αναφέρεται γενικά στην διαµοίραση πόρων στο εσωτερικό αλλά και µεταξύ οργανισµών
και έχει τις εξής ιδιότητες:
•

Κάθε οργανισµός µπορεί να είναι παροχέας η καταναλωτής των υπολογιστικών
πόρων. Αυτή είναι και ακόµα µια αναλογία µε το πλέγµα της ηλεκτρικής
ενέργειας, όπου κάθε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να αγοράζει ή να
πουλάει ηλεκτρική ενέργεια από ή προς άλλες εταιρείες, ανάλογα µε την
διακύµανση της προσφοράς και της ζήτησης.

•

Οι οργανισµοί είναι αµοιβαία υπόλογοι ο ένας µε τον άλλον. Εάν ένας οργανισµός
φερθεί µε λάθος τρόπο, τότε οι υπόλοιποι µπορούν να λάβουν µέτρα εναντίον του
ή απλά να αρνηθούν να µοιραστούν πόρους µαζί του.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά φυσικά δεν ταιριάζουν µε την εθελοντική ανώνυµη
προσφορά υπολογιστικών πόρων από απλούς πολίτες. Πολλοί χρησιµοποιούν τον όρο
«υπολογιστικό πλέγµα» για να περιγράψουν κάθε είδους κατανεµηµένου υπολογισµού, το
οποίο φυσικά είναι λανθασµένο.

4.2.4 Public Resource Computing και συστήµατα Peer to Peer
Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα συστήµατα Peer to Peer αναφέρονται κυρίως στα δίκτυα
ανταλλαγής αρχείων όπως το Napster και το Gnutella στα οποία τα αρχεία
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ανταλλάσσονται µεταξύ οµότιµων (Peer) χωρίς την µεσολάβηση κάποιου κεντρικού
εξυπηρετητή. Αυτό φυσικά διαφέρει από πλατφόρµες όπως το B.O.I.N.C:
•

Στα συστήµατα εθελοντικής προσφοράς υπολογιστικών πόρων χρησιµοποιούνται
κεντρικοί εξυπηρετητές. Τυπικά, δεν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ οµότιµων
υπολογιστών.

•

Στα συστήµατα Peer to Peer οι συµµετέχοντες ωφελούνται (λαµβάνουν τα αρχεία
που θέλουν). Σε αυτά τα συστήµατα δεν υπάρχει η έννοια ενός project στο οποίο
κάποιος προσφέρει πόρους.

•

Με εξαίρεση το σύστηµα GPU (Global Processing Unit), τα συστήµατα Peer to
Peer διαµοιράζουν αποθηκευτικό χώρο, όχι επεξεργαστική ισχύ.

4.3 Σύνοψη του B.O.I.N.C
Όπως περιγράφει και ο Anderson κάθε ερευνητικό έργο που χρησιµοποιεί την πλατφόρµα
B.O.I.N.C για να εκτελέσει κάποιον υπολογισµό αναφέρεται σαν ένα project (Anderson
2004). Καθώς η αρχιτεκτονική του B.O.I.N.C είναι client-server υπάρχει ένα µέρος του
κάθε project το οποίο εδρεύει σε έναν εξυπηρετητή και αντίστοιχα ένα µέρος εδρεύει στα
προγράµµατα-πελάτες τα οποία εκτελούν οι εθελοντές στους προσωπικούς τους
υπολογιστές. Το κάθε project έχει σαν αναγνωριστικό ένα κεντρικό URL το οποίο είναι
και o δικτυακός τόπος του project αλλά παρέχει κι ένα σηµείο αναφοράς για τους
εξυπηρετητές προγραµµατισµού των επιµέρους εργασιών. Οι εθελοντές-συµµετέχοντες
εγγράφονται µέσω του δικτυακού τόπου αυτού στο project. Το κάθε project έχει µια η
πολλές εφαρµογές οι οποίες µπορεί να αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου.
Το µέρος του κάθε project που εδρεύει στον εξυπηρετητή είναι σχεδιασµένο γύρω από µια
σχεσιακή βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται οι περιγραφές των εφαρµογών που
χρησιµοποιούνται, οι πλατφόρµες για τις οποίες έχουν δηµιουργηθεί οι εφαρµογές, οι
εκδόσεις των εφαρµογών, οι µονάδες εργασίας που αποστέλλονται στους συµµετέχοντες,
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τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, οι λογαριασµοί των εθελοντών καθώς και άλλες
πληροφορίες. Οι υπόλοιπες λειτουργίες ενός εξυπηρετητή ενός project πραγµατοποιούνται
από ένα σύνολο από web services και διεργασίες-υπηρεσίες (η αλλιώς «δαίµονες») :
•

Η υπηρεσία προγραµµατισµού και δροµολόγησης των εργασιών (Scheduling
Service) εξυπηρετεί τις αποµακρυσµένες αιτήσεις των εφαρµογών από τους
συµµετέχοντες, διαµοιράζει µονάδες υπολογιστικής εργασίας σε αυτές και
λαµβάνει τα τις αναφορές των αποτελεσµάτων κάθε ολοκληρωµένης εργασίας.

•

Η υπηρεσία δεδοµένων (Data Service) εξυπηρετεί την µεταφορά των αρχείων από
τις εφαρµογές-πελάτες προς τον εξυπηρετητή, χρησιµοποιώντας έναν µηχανισµό
πιστοποιητικών για να εξασφαλίσει ότι µόνο συγκεκριµένα αρχεία, µε
καθορισµένα µεγέθη, µπορούν να µεταφερθούν στον εξυπηρετητή. Η µεταφορά
αρχείων

από

τον

εξυπηρετητή

προς

τις

εφαρµογές-πελάτες

γίνεται

χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP.
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C παρέχει επίσης εργαλεία (εφαρµογές γραµµένες σε Python καθώς
και πλαίσια προγραµµατισµού C++) για την δηµιουργία, την εκκίνηση και την παύση ενός
project καθώς και για την διενέργεια ερωτήσεων σχετικά µε την κατάσταση ενός project.
Άλλες λειτουργίες που παρέχουν τα εργαλεία αυτά είναι η προσθήκη στη βάση δεδοµένων
περιγραφές για νέες εφαρµογές, πλατφόρµες και εκδόσεις εφαρµογών. Μπορεί επίσης
κάποιος να δηµιουργήσει µονάδες εργασίας και να παρακολουθήσει την απόδοση του
εξυπηρετητή του project.
Οι εθελοντές µπορούν να συµµετάσχουν σε ένα project µε το να επισκεφτούν τον
δικτυακό τόπο του project, να συµπληρώσουν την φόρµα εγγραφής και να κατεβάσουν το
πρόγραµµα-πελάτη του B.O.I.N.C. Αυτό το πρόγραµµα είναι υπεύθυνο για την
επικοινωνία µε τον εξυπηρετητή του κάθε project καθώς και για το κατέβασµα και την
εκτέλεση των εφαρµογών που περιλαµβάνει το κάθε project. Το πρόγραµµα-πελάτης
µπορεί να εκτελεστεί µε διάφορους τρόπους:
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•

Σαν ένα πρόγραµµα προφύλαξης οθόνης (screen saver) το οποίο εµφανίζει κάποια
γραφικά που ορίζονται από τις εφαρµογές του project.

•

Σαν ένα πρόγραµµα-υπηρεσία στα λειτουργικά συστήµατα Windows (Windows
service), οπότε και εκτελείται ακόµα και εάν δεν χρησιµοποιεί κάποιος χρήστης το
λειτουργικό σύστηµα.

•

Σαν µια απλή εφαρµογή η οποία εµφανίζει την κατάσταση των διάφορων project
που συµµετέχει ο εθελοντής, την συνολική εργασία που έχει επιτελεστεί, την
ανταλλαγή αρχείων, την χρήση του τοπικού σκληρού δίσκου από τα projects κ.α

•

Σαν ένα πρόγραµµα που εκτελείται από την γραµµή εντολών στα UNIX
συστήµατα και µπορεί να εκτελεστεί µέσω της υπηρεσίας cron ή µέσω κάποιου
script εκκίνησης.

4.4 Γενικά χαρακτηριστικά
4.4.1 ∆ιαµοίραση πόρων
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρµας B.O.I.N.C είναι η διαµοίραση πόρων µεταξύ
ανεξάρτητων project: Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, µπορεί να υπάρχουν πολλά project
τα οποία να βασίζονται στο B.O.I.N.C για να εκτελέσουν κάποια έρευνα. Τα project αυτά
είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και το καθένα χρησιµοποιεί τους δικούς του εξυπηρετητές
και βάσεις δεδοµένων. Οι συµµετέχοντες-εθελοντές από την άλλη µπορούν να
συµµετέχουν, µέσω του προγράµµατος-πελάτη του B.O.I.N.C, σε πολλά από αυτά τα
project και µπορούν επίσης να ελέγξουν το πώς οι πόροι που προσφέρουν µοιράζονται σε
αυτά. Όταν κάποιο project δεν λειτουργεί ή δεν έχει κάποια εργασία που πρέπει να
εκτελεστεί, οι πόροι ενός εθελοντή διαµοιράζονται στα υπόλοιπα project στα οποία
συµµετέχει.
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4.4.2 Χαρακτηριστικά των project
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία απλοποιούν την δηµιουργία
και χειρισµό project κατανεµηµένου υπολογισµού:
•

Ευέλικτα πλαίσια προγραµµατισµού και διανοµής για τις εφαρµογές: Οι
υπάρχουσες εφαρµογές που έχουν προγραµµατιστεί σε κοινές γλώσσες (C, C++ ή
Fortran) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν εφαρµογές από ένα B.O.I.N.C project
µε µικρή η καθόλου τροποποίηση. Μια εφαρµογή µπορεί να αποτελείται από
πολλά αρχεία (π.χ πολλά εκτελέσιµα και ένα script συντονισµού). Επίσης οι νέες
εκδόσεις των εφαρµογών διανέµονται στους συµµετέχοντες αυτόµατα µέσω του
προγράµµατος-πελάτη του B.O.I.N.C.

•

Ασφάλεια: Η πλατφόρµα B.O.I.N.C προστατεύει την δοµή και τους συµµετέχοντες
ενός project από διαφόρων τύπων επιθέσεις. Για παράδειγµα, µηχανισµοί
ψηφιακών υπογραφών βασισµένοι στην τεχνολογία κρυπτογράφησης δηµοσίου
κλειδιού, προστατεύουν ενάντια στην µετάδοση ιών.

•

Πολλαπλοί εξυπηρετητές και ανοχή σε σφάλµατα: Τα project µπορούν να έχουν
ξεχωριστό εξυπηρετητή για τον προγραµµατισµό των εργασιών (Scheduling
service) και ξεχωριστό για την υπηρεσία δεδοµένων (Data service) και µάλιστα
µπορούν να έχουν πολλούς εξυπηρετητές για την κάθε υπηρεσία. Εάν κάποιος
εξυπηρετητής έχει κάποιο πρόβληµα, τα προγράµµατα-πελάτες δοκιµάζουν
αυτόµατα κάποιον εναλλακτικό εξυπηρετητή. Εάν όλοι οι εξυπηρετητές δεν
λειτουργούν τότε τα προγράµµατα-πελάτες περιµένουν για να αποφευχθούν οι
υπερβολικές αιτήσεις προς τους εξυπηρετητές όταν αυτοί επανέλθουν.

•

∆ιαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα: Η πλατφόρµα B.O.I.N.C διατίθεται υπό την
άδεια LGPL (Lesser GNU Public License 2006). Παρόλα αυτά, λόγω της άδειας
LGPL, οι εφαρµογές των project δεν είναι απαραίτητο να διατίθενται µαζί µε τον
πηγαίο κώδικα.
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•

Υποστήριξη για µεγάλο όγκο δεδοµένων: Το B.O.I.N.C υποστηρίζει εφαρµογές
που παράγουν ή χρησιµοποιούν µεγάλους όγκους δεδοµένων ή µεγάλες ποσότητες
µνήµης. Η διανοµή και συλλογή των δεδοµένων µπορεί να κατανεµηθεί σε
πολλούς εξυπηρετητές και οι συµµετέχοντες υπολογιστές µεταφέρουν µεγάλους
όγκους δεδοµένων ανεπαίσθητα. Οι χρήστες µπορούν να καθορίσουν όρια στην
χρήση του τοπικού τους δίσκου καθώς και στην δικτυακή τους σύνδεση. Οι
µονάδες εργασίας ανατίθενται µόνο στους υπολογιστές που µπορούν, λόγω των
παραπάνω ορίων, να την εκτελέσουν.

4.4.3 Χαρακτηριστικά για τους συµµετέχοντες
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες στους συµµετέχοντες:
•

Υποστήριξη για πολλαπλές πλατφόρµες: Το πρόγραµµα-πελάτης του B.O.I.N.C
διατίθεται για τις πιο γνωστές πλατφόρµες (Mac OS X, Windows, Linux και άλλα
UNIX συστήµατα). Το πρόγραµµα αυτό είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να
µπορεί να εκµεταλλευτεί την παρουσία πολλών επεξεργαστών.

•

∆ιεπαφές ιστοσελίδας για τους συµµετέχοντες: Το B.O.I.N.C παρέχει διεπαφές
ιστοσελίδας προς τους συµµετέχοντες για την δηµιουργία λογαριασµού στο
project, την επεξεργασία των προτιµήσεων του συµµετέχοντα (π.χ το όριο χρήσης
του τοπικού δίσκου) καθώς και για την εµφάνιση της κατάστασης του
συµµετέχοντα. Οι αλλαγές στις προτιµήσεις ενός συµµετέχοντα µεταφέρονται
αυτόµατα σε όλους τους υπολογιστές τους οποίους προσφέρει εθελοντικά ο
συµµετέχοντας,

καθιστώντας

εύκολη

την

διαχείριση

µεγάλου

αριθµού

υπολογιστών.
•

∆υνατότητα «caching» των µονάδων εργασίας: Το πρόγραµµα-πελάτης του
B.O.I.N.C ζητάει από τον εξυπηρετητή αρκετή ποσότητα εργασίας για να κρατάει
τον υπολογιστή στον οποίο τρέχει απασχοληµένο για ένα, ρυθµιζόµενο από το
χρήστη, διάστηµα χρόνου. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
µειωθούν οι συνδέσεις που κάνει ο υπολογιστής στο δίκτυο αλλά και για να
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επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να συνεχίζει να εκτελεί εργασία ακόµη και εάν ένα
project δεν λειτουργεί σε κάποια δεδοµένη στιγµή.

4.4.4 Ποιες εφαρµογές είναι κατάλληλες για το B.O.I.N.C
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C είναι σχεδιασµένη για να υποστηρίζει εφαρµογές οι οποίες έχουν
είτε υψηλές απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ είτε υψηλές απαιτήσεις σε αποθηκευτικό
χώρο ή και τα δύο. Ένα project εν δυνάµει µπορεί να λάβει πολλά TeraFLOPS
υπολογιστικής ισχύος και πολλά TeraBytes αποθηκευτικού χώρου. Παρόλα αυτά, επειδή
οι πόροι σε ένα B.O.I.N.C project είναι εθελοντικοί (και ως εκ τούτου αναξιόπιστοι και
σποραδικά συνδεόµενοι), µια εφαρµογή θα πρέπει να έχει κάποιες ιδιότητες για να
χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά την πλατφόρµα:
•

Μεγάλη απήχηση στον κόσµο: Μια εφαρµογή (και η έρευνα που γίνεται µέσω
αυτής) θα πρέπει να θεωρείται ενδιαφέρουσα από το κοινό προκειµένου ένα
project να κερδίσει µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων-εθελοντών. Οι άνθρωποι ενός
project θα πρέπει να έχουν τα µέσα και τη θέληση ώστε να διατηρήσουν αυτό το
ενδιαφέρον, τυπικά δηµιουργώντας ένα ελκυστικό δικτυακό τόπο για το project
καθώς και προσθέτοντας την δηµιουργία ελκυστικών γραφικών από την
εφαρµογή (π.χ όταν τρέχει σαν screen saver).

•

Ανεξάρτητος παραλληλισµός των εργασιών: Η εφαρµογή θα πρέπει είναι
διαιρέσιµη σε παράλληλα κοµµάτια τα οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα
µεταξύ τους.

•

Μικρή αναλογία δεδοµένων προς επεξεργαστική ισχύ: Τα δεδοµένα εισόδου
και εξόδου µιας εφαρµογής στέλνονται µέσω δικτυακών συνδέσεων οι οποίες
κοστίζουν (ειδικά στους συµµετέχοντες) και πολλές φορές είναι αργές. Σαν
πρακτικός κανόνας εάν µια εφαρµογή παράγει ή χρησιµοποιεί περισσότερα από
ένα gigabyte δεδοµένων για κάθε µέρα επεξεργαστικού χρόνου, τότε ίσως να
είναι πιο φθηνή λύση η χρήση µιας συστοιχίας υπολογιστών για την επίλυση του
προβλήµατος.
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•

Ανοχή σφαλµάτων: Ένα αποτέλεσµα το οποίο επιστρέφεται από έναν
υπολογιστή ο οποίος ανήκει σε κάποιον από το ευρύ κοινό δεν µπορεί να
θεωρηθεί εκ προοιµίου ότι είναι σωστό. Το B.O.I.N.C χρησιµοποιεί κάποιες
τεχνικές ζητώντας από πολλούς υπολογιστές ένα αποτέλεσµα για τον ίδιο
υπολογισµό οπότε και µειώνεται η πιθανότητα λάθους συγκρίνοντας τα
αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά η πιθανότητα αυτή δεν µπορεί να φτάσει στο µηδέν.
Εάν η εφαρµογή που θέλει να τρέξει κάποιος βασίζεται στην εκατό τοις εκατό
ορθότητα, τότε αυτό µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα.

4.5 Αρχιτεκτονική και επιµέρους χαρακτηριστικά
4.5.1 Γενικά
Τα συστατικά µέρη ενός project φαίνονται στην εικόνα παρακάτω (Εικόνα 4.1). Τα µέρη
τα οποία φαίνονται µε µπλε χρώµα είναι τα µέρη τα οποία δίνονται έτοιµα σαν µέρος της
πλατφόρµας B.O.I.N.C. Τα µέρη τα οποία φαίνονται µε ροζ χρώµα είναι αυτά που θα
πρέπει να δηµιουργηθούν από την αρχή για το κάθε project.

Εικόνα 4.1. Συστατικά µέρη ενός B.O.I.N.C project (B.O.I.N.C 2006).
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Το µέρος ενός project το οποίο εδρεύει στον εξυπηρετητή (ή εξυπηρετητές) αποτελείται
από δύο µέρη:
•

Το «back end» µέρος του project, αυτό δηλαδή που είναι υπεύθυνο για να
προµηθεύει τις υπόλοιπες υπηρεσίες µε εφαρµογές και µονάδες εργασίας καθώς
και για να επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών. Οι υπηρεσίες του
back end θα αναλυθούν σε επόµενη ενότητα.

•

Το σύµπλεγµα υπηρεσιών του B.O.I.N.C (B.O.I.N.C server complex) το οποίο
διαχειρίζεται την διανοµή και συλλογή των δεδοµένων. Τα συστατικά του µέρη
είναι:
o Ένας ή παραπάνω εξυπηρετητές προγραµµατισµού και δροµολόγησης
εργασιών (Scheduling Servers) που επικοινωνούν µε τους υπολογιστές που
παρέχουν οι συµµετέχοντες.
o

Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες
σχετικά µε τις επιµέρους εργασίες, τα αποτελέσµατα και τους
συµµετέχοντες.

o Εφαρµογές και βιβλιοθήκες που επιτρέπουν στο back end µέρος του project
να αλληλεπιδρά µε το σύµπλεγµα υπηρεσιών.
o ∆ιεπαφές ιστοσελίδας για τους συµµετέχοντες καθώς και για τους
ανθρώπους που αναπτύσσουν το project.
o Εξυπηρετητές δεδοµένων (Data servers) που διανέµουν τα αρχεία εισόδου
και συλλέγουν τα αρχεία εξόδου. Αυτοί είναι εξυπηρετητές HTTP οι οποίοι
έχουν την δυνατότητα να εκτελούν εφαρµογές CGI που χρησιµοποιούν την
HTTP εντολή POST.
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Το µέρος ενός B.O.I.N.C project το οποίο εδρεύει στους υπολογιστές-πελάτες (clients),
που παρέχονται ως πόροι από τους εθελοντές, αποτελείται από τα εξής συστατικά
κοµµάτια:
•

Το πρόγραµµα-πελάτης που παρέχεται από το B.O.I.N.C (core client) και το οποίο
µπορεί να θεωρηθεί ως ο πυρήνας των εφαρµογών που εκτελούνται σε έναν
υπολογιστικό πόρο. Το πρόγραµµα αυτό παρέχεται για πολλές πλατφόρµες
λειτουργικών συστηµάτων και αρχιτεκτονικών. Το πρόγραµµα αυτό είναι
υπεύθυνο για την επικοινωνία της εφαρµογής του κάθε project µε το σύµπλεγµα
υπηρεσιών του project.

•

Το εκτελέσιµο πρόγραµµα-πελάτης (ή εκτελέσιµα) της εφαρµογής το οποίο θα
πρέπει να αναπτύξει από το µηδέν η οµάδα που λειτουργεί το project και το οποίο
είναι υπεύθυνο για την πραγµατοποίηση της ουσιαστικής εργασίας που αφορά την
έρευνα του project. Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται µέσω του προγράµµατοςπελάτη του B.O.I.N.C και επικοινωνεί µε αυτό µέσω κάποιων προγραµµατιστικών
πλαισίων (client application programming interfaces) τα οποία παρέχονται από το
B.O.I.N.C.

4.5.2 Πλατφόρµες
Οι υπολογιστές οι οποίοι είναι διαθέσιµοι σε ένα Public resource computing project µπορεί
να λειτουργούν µε µια πλειάδα λειτουργικών συστηµάτων καθώς και αρχιτεκτονικών
υλικού. Για παράδειγµα σε αυτούς τους υπολογιστές µπορεί να υπάρχουν πολλές εκδόσεις
του λειτουργικού συστήµατος Windows (95, 98, ME, 2000, XP) σε πολλά παρόµοια είδη
επεξεργαστών (486, Pentium, AMD κ.α). Οι υπολογιστές επίσης µπορεί να έχουν
πολλαπλούς επεξεργαστές καθώς και επεξεργαστές γραφικών που µπορούν να
συνεισφέρουν στην επεξεργασία. Η πλατφόρµα B.O.I.N.C αντιµετωπίζει τα εξής θέµατα:
•

Ετερογένεια των πόρων: Θα πρέπει να είναι εύκολο για τα project να επιτρέπουν
πολλά είδη υπολογιστών να συµµετέχουν.
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•

Απλότητα: Η πολυπλοκότητα της ύπαρξης πολλαπλών εκδόσεων λειτουργικών
συστηµάτων και αρχιτεκτονικών θα πρέπει να µην γίνεται αντιληπτή από τις
εσωτερικές διεργασίες του B.O.I.N.C.

•

Καταγραφή στατιστικών: Η πλατφόρµα θα πρέπει να καταγράφει αρκετά
στοιχεία σχετικά µε τις διάφορες αρχιτεκτονικές και λειτουργικά συστήµατα ώστε
τα στατιστικά που αφορούν την ποσότητα της εργασίας να µπορούν διασπαστούν
µε βάση αυτά τα στοιχεία.

Μια πλατφόρµα (platform) είναι το αποτέλεσµα µιας µεταγλώττισης της εφαρµογής που
δηµιουργείται από το project για την πραγµατοποίηση του εκάστοτε υπολογισµού. Ένα
σύνολο από πλατφόρµες υπάρχει στη βάση δεδοµένων του κάθε project. Κάθε πλατφόρµα
έχει ένα όνοµα και µια περιγραφή του συνόλου των αρχιτεκτονικών που µπορεί να
εξυπηρετήσει. Κάθε πρόγραµµα της πλατφόρµας B.O.I.N.C (τόσο το πρόγραµµα-πελάτης
της πλατφόρµας όσο και η εφαρµογή που αναπτύσσει το project) είναι συνδεδεµένα µε µια
πλατφόρµα.
Σαν ένα ελάχιστο, µια πλατφόρµα είναι ένας συνδυασµός µια αρχιτεκτονικής επεξεργαστή
και ενός λειτουργικού συστήµατος (Πίνακας 4.1).
Όνοµα
windows_intelx86

Περιγραφή
Microsoft Windows (95 or later) running on an Intel x86compatible processor

i686-pc-linux-gnu

Linux running on an Intel x86-compatible processor

powerpc-apple-darwin

Mac OS 10.3 or later running on Motorola PowerPC

i686-apple-darwin

Mac OS 10.4 or later running on Intel

sparc-sun-solaris2.7

Solaris 2.7 or later running on a SPARC-compatible
processor

Πίνακας 4.1. Παραδείγµατα πλατφόρµων από την βάση δεδοµένων ενός project.
Το όνοµα µιας πλατφόρµας θα πρέπει να αναφέρει µια συγκεκριµένη έκδοση (π.χ του
λειτουργικού συστήµατος) µόνο εάν χρησιµοποιεί χαρακτηριστικά που υπάρχουν µόνο σε
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αυτή την έκδοση. Για παράδειγµα, η πλατφόρµα sparc_solaris2.8 αναφέρεται σε
συστήµατα SPARC τα οποία έχουν λειτουργικό σύστηµα Solaris έκδοση 2.8 ή πιο
καινούριο. Για απλότητα επίσης οι πλατφόρµες είναι αµοιβαία αποκλειόµενες: Για
παράδειγµα µια εφαρµογή που αναπτύσσεται από το project για πλατφόρµα Χ θεωρείται
ότι δεν µπορεί να εκτελεστεί σε έναν υπολογιστή ο οποίος εκτελεί το πρόγραµµα-πελάτη
του B.O.I.N.C για πλατφόρµα Υ (φυσικά Χ ≠ Υ). Γενικά θα πρέπει να υπάρχουν όσο
λιγότεροι ορισµοί από πλατφόρµες γίνεται για να αποφεύγεται η δηµιουργία πολλών
εκτελέσιµων. Παρόλο που µπορεί κάποιος να ορίσει µια πλατφόρµα, η οµάδα ανάπτυξης
του B.O.I.N.C συνιστά να χρησιµοποιούνται οι εξ’ ορισµού πλατφόρµες που ορίζονται
από το SETI@Home. Οι πλατφόρµες καταχωρούνται στον πίνακα ‘platform’ της βάσης
δεδοµένων του project.

4.5.3 Μονάδες εργασίας και αποτελέσµατα
Μια µονάδα εργασίας (workunit) περιγράφει έναν υπολογισµό ο οποίος πρέπει να
εκτελεστεί. Αναπαρίσταται µε µια εγγραφή στον πίνακα ‘workunit’ στην βάση δεδοµένων
του project. Το B.O.I.N.C παρέχει µια εφαρµογή καθώς και µια συνάρτηση C για την
δηµιουργία των µονάδων εργασίας. Μια µονάδα εργασίας έχει διάφορα χαρακτηριστικά τα
οποία ορίζονται όταν αυτή δηµιουργείται (Πίνακας 4.2). Για µια πλήρη λίστα των
χαρακτηριστικών µιας µονάδας εργασίας µπορεί κάποιος να συµβουλευτεί την
τεκµηρίωση στον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας.
Ένα αποτέλεσµα (result) περιγράφει ένα στιγµιότυπο ενός υπολογισµού (µιας µονάδας
εργασίας) ο οποίος είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόµα, είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχει
ολοκληρωθεί. Κάθε αποτέλεσµα περιγράφεται από µια εγγραφή στον πίνακα ‘result’ της
βάσης δεδοµένων του project. Ένα project δεν δηµιουργεί εκ προοιµίου συγκεκριµένα
αποτελέσµατα αλλά τα δηµιουργεί αυτόµατα για τις µονάδες εργασίας µε βάση τις
παραµέτρους της µονάδας εργασίας (όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, µια µονάδα εργασίας
µπορεί να αποτελείται από πολλά αποτελέσµατα). Ένα αποτέλεσµα περιλαµβάνει κάποια
στατικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 4.3) και ένα δυναµικό (Πίνακας 4.4). Για τα πλήρη
χαρακτηριστικά ενός αποτελέσµατος µπορεί κάποιος να συµβουλευτεί την τεκµηρίωση
στον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας..
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Όνοµα χαρακτηριστικού
name

Περιγραφή
Ένα αλφαριθµητικό όνοµα για την µονάδα εργασίας,
µοναδικό για την κάθε µονάδα εργασίας του project.
Ποια εφαρµογή θα εκτελέσει τον υπολογισµό. Μια µονάδα
εργασίας είναι συσχετισµένη µε µια εφαρµογή (όχι µε κάποια

application

συγκεκριµένη

έκδοση

της

εφαρµογής).

Εάν

τα

η

µορφοποίηση των δεδοµένων εισόδου αλλάξει µε τέτοιο
τρόπο ώστε είναι µη συµβατή µε παλαιότερες εκδόσεις τότε
µια νέα εφαρµογή θα πρέπει να δηµιουργηθεί.
Μια λίστα των αρχείων εισόδου που χρησιµοποιούνται στον
υπολογισµό: Τα ονόµατά τους και τα ονόµατα µε τα οποία η

input files

εφαρµογή αναφέρεται σε αυτά. Τα αρχεία αυτά µεταφέρονται
στον

υπολογιστή

τυπικά

από

κάποιον

εξυπηρετητή

δεδοµένων του project.
Ένας αριθµός που εκφράζει την προτεραιότητα της εργασίας.
priority

Οι εργασίες µε µεγαλύτερη προτεραιότητα διανέµονται
πρώτες.

Πίνακας 4.2. Βασικά χαρακτηριστικά µιας µονάδας εργασίας.
Όνοµα χαρακτηριστικού
name
workunit name
output files

Περιγραφή
Ένα αλφαριθµητικό όνοµα για το αποτέλεσµα, µοναδικό για
κάθε αποτέλεσµα του project.
Αναγνωριστικό της συσχετιζόµενης µονάδας εργασίας.
Μια λίστα των αρχείων εξόδου: Τα ονόµατά τους και τα
ονόµατα µε τα οποία η εφαρµογή αναφέρεται σε αυτά.

Πίνακας 4.3. Βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελέσµατος.
Υπάρχει γενικά µια σύγχυση σχετικά µε τις έννοιες των µονάδων εργασίας και των
αποτελεσµάτων. Μια µονάδα εργασίας περιγράφει τον υπολογισµό που πρέπει να
εκτελεστεί και ένα αποτέλεσµα είναι το στιγµιότυπο του υπολογισµού. Επειδή ακριβώς
µια µονάδα εργασίας µπορεί να ζητήσει να πραγµατοποιηθεί ο ίδιος υπολογισµός σε
πολλούς υπολογιστές (για να επικυρωθεί το αποτέλεσµα, ένα χαρακτηριστικό που
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περιγράφεται παρακάτω), µια µονάδα εργασίας µπορεί να συσχετίζεται µε πολλά
αποτελέσµατα. Πιο απλά, τα αποτελέσµατα είναι αυτά που αποστέλλονται τελικά στους
υπολογιστές για να πραγµατοποιηθούν οι υπολογισµοί. Αφού το κάθε αποτέλεσµα
συσχετίζεται µε µια µονάδα εργασίας ο υπολογιστής ξέρει τον υπολογισµό που πρέπει να
πραγµατοποιηθεί. Το κάθε αποτέλεσµα επίσης σαν στιγµιότυπο µιας µονάδας εργασίας
µπορεί να βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις (δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστηκε κ.λ.π).

Όνοµα χαρακτηριστικού

Περιγραφή
Οι τιµές του χαρακτηριστικού περιλαµβάνουν:

server state

•

Inactive (το αποτέλεσµα δεν είναι έτοιµο για διανοµή)

•

Unsent (είναι έτοιµο αλλά δεν έχει σταλεί)

•

In progress (έχει σταλεί, δεν έχει ολοκληρωθεί)

•

Done successfully (ολοκληρώθηκε επιτυχηµένα)

•

Timed out (ξεπέρασε κάποιο χρονικό όριο)

•

Done with error (ολοκληρώθηκε µε λάθη)

•

Not needed (Η µονάδα εργασίας ολοκληρώθηκε
προτού σταλεί το αποτέλεσµα)

Πίνακας 4.4. ∆υναµικά χαρακτηριστικά ενός αποτελέσµατος.

4.5.4 Εφαρµογές και εκδόσεις εφαρµογών
Μια εφαρµογή (application) αντιπροσωπεύει µια συλλογή συσχετιζόµενων υπολογισµών.
Αποτελείται από:
•

Ένα πρόγραµµα-πελάτη (client program) το οποίο περιγράφτηκε και παραπάνω
και το οποίο αναπτύσσεται από την οµάδα του project (χωρίς να γίνεται σύγχυση
µε το πρόγραµµα-πελάτη το οποίο παρέχει το B.O.I.N.C). Το πρόγραµµα αυτό
µπορεί να υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις για διάφορες πλατφόρµες.

•

Ένα σύνολο από µονάδες εργασίας.
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•

Ένα σύνολο από αποτελέσµατα.

Ένα project µπορεί να χειρίζεται πολλές εφαρµογές. Οι εφαρµογές καταγράφονται στον
πίνακα ‘application’ της βάσης δεδοµένων του project και οι εγγραφές στην βάση
µπορούν να δηµιουργηθούν µε την κατάλληλη εφαρµογή που παρέχει το B.O.I.N.C.
Ένα πρόγραµµα µιας εφαρµογής µπορεί να περάσει από µια σειρά από εκδόσεις
(versions). Μια συγκεκριµένη έκδοση, µεταγλωττισµένη για µια συγκεκριµένη
πλατφόρµα, ονοµάζεται έκδοση εφαρµογής (application version). Μια έκδοση εφαρµογής
µπορεί να αποτελείται από πολλά αρχεία: για παράδειγµα ένα script συντονισµού, ένα
βασικό πρόγραµµα και προγράµµατα για επεξεργασία πριν και µετά την εκτέλεση του
βασικού προγράµµατος. Κάθε έκδοση εφαρµογής έχει και έναν ακέραιο αριθµό, τον
αριθµό έκδοσης (version number). Οι αριθµοί έκδοσης θα πρέπει να είναι ίδιοι µεταξύ
πλατφόρµων: για παράδειγµα η έκδοση 3.0.4 για Windows θα πρέπει να είναι
υπολογιστικά πανοµοιότυπη µε την έκδοση 3.0.4 για Mac. Κάθε εφαρµογή έχει και µια
ελάχιστη έκδοση (minimum version). Όταν αποστέλλεται εργασία σε ένα πρόγραµµαπελάτη, αποστέλλεται επίσης µαζί και η τελευταία έκδοση της εφαρµογής για την
πλατφόρµα του προγράµµατος-πελάτη. Μονάδες εργασίας στέλνονται τελικά στο
πρόγραµµα-πελάτη µόνο εάν αυτή η έκδοση είναι ίση η µεγαλύτερη από την ελάχιστη
έκδοση της εφαρµογής.
Οι εκδόσεις εφαρµογών καταχωρούνται στον πίνακα ‘app_version’ της βάσης δεδοµένων
ενός project. Κάθε εγγραφή συµπεριλαµβάνει και ένα κείµενο σε µορφή XML το οποίο
περιγράφει τα αρχεία τα οποία αποτελούν την έκδοση της εφαρµογής. Οι εκδόσεις των
εφαρµογών µπορούν να δηµιουργηθούν µε κατάλληλη εφαρµογή που παρέχει το
B.O.I.N.C.

4.5.5 ∆ιανοµή εργασιών
Ένας συµµετέχων υπολογιστής ζητάει δουλειά από έναν εξυπηρετητή προγραµµατισµού
εργασιών (Scheduling server) περιλαµβάνοντας ένα XML µήνυµα της µορφής:
<work_req_seconds>X</work_req_seconds>
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σε ένα RPC (Remote Procedure Call) αίτηµα προς τον εξυπηρετητή. Με αυτό τον τρόπο
ζητάει από τον εξυπηρετητή να του επιστρέψει αρκετή ποσότητα εργασίας ώστε να
απασχολήσει όλους τους επεξεργαστές του για Χ δευτερόλεπτα, δοθείσας της τυπικής
χρήσης του υπολογιστή (π.χ το κλάσµα του χρόνου που υπολογιστής είναι κλειστός ή το
B.O.I.N.C είναι απενεργοποιηµένο καθώς και µε βάσει τις άλλες διεργασίες που τρέχουν
στον υπολογιστή).
Η πολιτική διανοµής εργασιών του B.O.I.N.C προσπαθεί να αντιµετωπίσει τους, κάποιες
φορές αλληλοσυγκρουόµενους, στόχους της µέγιστης δυνατής απασχόλησης των
υπολογιστών µε την ελαχιστοποίηση της επίδρασης που έχουν:
•

Υπολογιστές

οι

οποίοι

επανειληµµένα

στέλνουν

αποτελέσµατα

που

ολοκληρώνονται µε λάθη, εξαιτίας κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος στον
υπολογιστή.
•

Κακόβουλους συµµετέχοντες οι οποίοι προσπαθούν να λάβουν πολλαπλά
αποτελέσµατα για την ίδια µονάδα εργασίας, σε µια προσπάθεια να κερδίσουν
βαθµούς αναγνώρισης για δουλειά που δεν έχουν επιτελέσει ή προσπαθούν να
περάσουν λανθασµένα αποτελέσµατα ως σωστά.

Η διανοµή της εργασίας περιορίζεται από κάποιους κανόνες:
•

Ένα αποτέλεσµα στέλνεται σε έναν υπολογιστή µόνο εάν υπάρχει µια έκδοση
εφαρµογής για την πλατφόρµα του υπολογιστή. Εάν η ελάχιστη έκδοση της
εφαρµογής είναι µη µηδενική, η έκδοση της εφαρµογής για τον υπολογιστή θα
πρέπει να έχει τουλάχιστον την τιµή αυτή.

•

Ένα αποτέλεσµα δεν στέλνεται σε έναν υπολογιστή εάν οι απαιτήσεις σε
δίσκο ή µνήµη που έχει αυτό δεν ικανοποιούνται από τον υπολογιστή.

•

Ένα αποτέλεσµα δεν στέλνεται σε έναν υπολογιστή εάν η υπολογιζόµενη
καθυστέρηση για τον υπολογισµό (µε βάση την ταχύτητα του επεξεργαστή
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του υπολογιστή καθώς και την τυπική χρήση του υπολογιστή) ξεπερνάει το
χρονικό όριο καθυστέρησης που έχει ορίσει η µονάδα εργασίας.
•

Ένα αποτέλεσµα δεν στέλνεται σε έναν υπολογιστή εάν το project έχει ορίσει
την ρύθµιση για ένα αποτέλεσµα ανά χρήστη ανά µονάδα εργασίας και ένα
αποτέλεσµα για την ίδια µονάδα εργασίας έχει ήδη σταλεί σε έναν υπολογιστή
που ανήκει στον χρήστη.

•

Ένα αποτέλεσµα δεν στέλνεται σε έναν υπολογιστή εάν έχει οριστεί από το
project ηµερήσιο όριο αποτελεσµάτων για κάθε υπολογιστή, και ο
υπολογιστής έχει λάβει ήδη τόσα αποτελέσµατα όσα ορίζονται στο όριο.

•

Ένα project µπορεί να ορίσει ένα όριο στον αριθµό των αποτελεσµάτων που
αποστέλλονται σε κάθε RPC αίτηµα των υπολογιστών.

•

Ένα αποτέλεσµα δεν στέλνεται σε έναν υπολογιστή εάν έχουν ενεργοποιηθεί
οι οµογενείς πλεονάζοντες υπολογισµοί (homogeneous redundancy) για ένα
project και ένα αποτέλεσµα για την ίδια µονάδα εργασίας έχει ήδη αποσταλεί
σε διαφορετικού τύπου υπολογιστή. Οι οµογενείς πλεονάζοντες υπολογισµοί
είναι ένα χαρακτηριστικό της πλατφόρµα που εξαλείφει ασυµφωνίες σε
αποτελέσµατα στέλνοντας αποτελέσµατα µόνο σε ίδιου τύπου υπολογιστές
και περιγράφεται πιο αναλυτικά παρακάτω.

Γενικά, ο εξυπηρετητής προγραµµατισµού εργασιών ανταποκρίνεται σε ένα αίτηµα για
εργασία βλέποντας τα µη σταλµένα αποτελέσµατα στην βάση, φιλτράροντας τα µε βάση
τα παραπάνω κριτήρια, στέλνοντας αποτελέσµατα στον υπολογιστή και συνεχίζοντας
µέχρι να φτάσει το όριο των X δευτερολέπτων.
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4.6 Το µοντέλο αποθήκευσης του B.O.I.N.C
4.6.1 Αρχεία και εξυπηρετητές δεδοµένων
Το µοντέλο αποθήκευσης του B.O.I.N.C είναι βασισµένο στα αρχεία (files).
Παραδείγµατα αρχείων είναι:
•

Οι είσοδοι και οι έξοδοι των εφαρµογών.

•

Τα εκτελέσιµα των εφαρµογών, οι βιβλιοθήκες κ.λ.π.

Το πρόγραµµα-πελάτης που παρέχεται από το B.O.I.N.C µεταφέρει αρχεία από και προς
τους, χειριζόµενους από το project, εξυπηρετητές δεδοµένων χρησιµοποιώντας το
πρωτόκολλο HTTP. Ένα αρχείο περιγράφεται από ένα κείµενο XML της µορφής:
<file_info>
<name>foobar</name>
<url>http://a.b.c/foobar</url>
...
<md5_cksum>123123123123</md5_cksum>
<nbytes>134423</nbytes>
<max_nbytes>200000</max_nbytes>
<status>1</status>
[ <no_delete/> ]
</file_info>

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου είναι (Πίνακας 4.5):
Όνοµα χαρακτηριστικού
name
url
md5_cksum
nbytes

Περιγραφή
Ένα αλφαριθµητικό όνοµα για το αρχείο, το οποίο πρέπει να
είναι µοναδικό στο project.
Ένα URL όπου το αρχείο είναι (ή θα είναι) αποθηκευµένο
στον εξυπηρετητή δεδοµένων.
Το MD5 hash του αρχείου.
Το µέγεθος του αρχείου σε bytes.

Πίνακας 4.5. Βασικά χαρακτηριστικά των αρχείων στο B.O.I.N.C.
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Μόλις ένα αρχείο δηµιουργείται (σε έναν εξυπηρετητή δεδοµένων ή σε έναν
συµµετέχοντα υπολογιστή) θεωρείται ότι δεν µπορεί να αλλάξει. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα
αντίγραφα αυτού του αρχείου θεωρούνται ότι είναι πανοµοιότυπα. Για µια πλήρη λίστα
των χαρακτηριστικών µπορεί κάποιος να συµβουλευτεί την τεκµηρίωση στον δικτυακό
τόπο της πλατφόρµας..

4.6.2 Αναφορές σε αρχεία
Τα αρχεία µπορεί να είναι συσχετισµένα µε µονάδες εργασίας, αποτελέσµατα και εκδόσεις
εφαρµογών. Κάθε τέτοιος συσχετισµός αναπαρίσταται από ένα XML στοιχείο της µορφής:
<file_ref>
<file_name>foobar</file_name>
[ <open_name>input</open_name> ]
[ <main_program/> ]
</file_ref>

Τα χαρακτηριστικά αυτών των αναφορών είναι (Πίνακας 4.6):
Όνοµα χαρακτηριστικού
file_name

Περιγραφή
Ορίζει ένα αρχείο.
Το όνοµα µε το οποίο η εφαρµογή θα αναφέρεται στο αρχείο.
Οι εφαρµογές έχουν πρόσβαση στα αρχεία χρησιµοποιώντας

open_name

τις κατάλληλες συναρτήσεις για να γίνεται η αντιστοίχηση
µεταξύ του ‘open_name’ και της πραγµατικής διαδροµής του
αρχείου.
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σχετικό µόνο για τα αρχεία τα

main_program

οποία είναι συσχετιζόµενα µε εκδόσεις εφαρµογών. ∆είχνει
ότι αυτό το αρχείο είναι το κύριο πρόγραµµα της εφαρµογής.

Πίνακας 4.6. Χαρακτηριστικά των αναφορών σε αρχεία στο B.O.I.N.C.
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4.6.3 ∆ιαχείριση αρχείων
Η εξ’ ορισµού συµπεριφορά του B.O.I.N.C είναι να διαγράφει αυτόµατα τα αρχεία τα
οποία δεν χρειάζονται πλέον. Πιο συγκεκριµένα:
•

Στον κάθε υπολογιστή-συµµετέχοντα, τα αρχεία εισόδου διαγράφονται όταν δεν
υπάρχει µονάδα εργασίας η οποία αναφέρεται σε αυτά και τα αρχεία εξόδου
διαγράφονται όταν δεν υπάρχει αποτέλεσµα που αναφέρεται σε αυτά. Τα αρχεία
που σχετίζονται µε εκδόσεις εφαρµογών διαγράφονται όταν υπάρχουν αναφορές σε
αυτά µόνο από παλαιότερες εκδόσεις εφαρµογών.

•

Στον κάθε υπολογιστή-συµµετέχοντα, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αρχείων το
οποίο µπορεί να εµποδίσει την διαγραφή τους εάν έχει τεθεί. Τότε το αρχείο µπορεί
να διαγραφεί µε µια συγκεκριµένη αίτηση του εξυπηρετητή. Το αρχείο επίσης
µπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγµή από το πρόγραµµα-πελάτη που παρέχει
το Β.Ο.Ι.Ν.C προκειµένου να τηρηθούν τα όρια χρήσης του τοπικού δίσκου.

•

Στον εξυπηρετητή, η υπηρεσία διαγραφής αρχείων (file deleter daemon) διαγράφει
τα αρχεία εισόδου και εξόδου τα οποία δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Αυτό µπορεί
να εµποδιστεί µε το να τεθεί το κατάλληλο χαρακτηριστικό στα αρχεία, το οποίο
εµποδίζει την διαγραφή τους, ή µε το να τεθούν οι κατάλληλες παράµετροι στην
υπηρεσία διαγραφής αρχείων.

4.6.4 Συµπίεση αρχείων
Από την έκδοση 5.4 της πλατφόρµας B.O.I.N.C και έπειτα, το πρόγραµµα-πελάτης που
παρέχει το B.O.I.N.C µπορεί να χειριστεί τους τύπους συµπίεσης ‘deflate’ (αλγόριθµος
zlib) και ‘gzip’ (αλγόριθµος gzip) της παραµέτρου Content-Encoding του πρωτοκόλλου
HTTP. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα-πελάτης του B.O.I.N.C µπορεί να συµπιέσει και
να αποσυµπιέσει τα αρχεία δυναµικά κατά την µεταφορά τους. Πριν την αποθήκευση τους
στον δίσκο φυσικά τα αρχεία αποσυµπιέζονται.
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Τα project µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το είδος της κωδικοποίησης µε δύο
τρόπους:
•

Χρησιµοποιώντας το άρθρωµα ‘mod_deflate’ του εξυπηρετητή HTTP Apache 2.0
ώστε τα αρχεία να συµπιέζονται δυναµικά κατά την µεταφορά. Αυτή η µέθοδος
δουλεύει µε όλα τα προγράµµατα-πελάτες του B.O.I.N.C, αλλά η συµπίεση
λειτουργεί µόνο για τις εκδόσεις από 5.4 και πάνω.

•

Συµπιέζοντας εκ των προτέρων τις µονάδες εργασίας και δίνοντας στα αρχεία µια
κατάληξη όπως π.χ ‘.gz’. Στο αρχείο ρυθµίσεων του εξυπηρετητή Apache θα
πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη γραµµή:
AddEncoding x-gzip .gz

Με αυτό τον τρόπο προστίθεται στην κεφαλίδα του κάθε αιτήµατος HTTP η
παραπάνω κωδικοποίηση και ως εκ τούτου το πρόγραµµα-πελάτης του B.O.I.N.C
θα αποσυµπιέσει αυτόµατα το αρχείο. Αυτή η µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα ότι
µειώνει τον επεξεργαστικό φόρτο του εξυπηρετητή καθώς και την χρήση του
δίσκου του.

4.7 Αντιµετώπιση λαθών και ασυµφωνιών σε αποτελέσµατα
4.7.1 Πλεόνασµα υπολογισµών και λάθη
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα αποτέλεσµα είναι αφαιρετικά ένα στιγµιότυπο ενός
υπολογισµού ο οποίος πιθανώς δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα. Τυπικά, ένας
εξυπηρετητής προγραµµατισµού εργασιών στέλνει αποτελέσµατα στους υπολογιστέςσυµµετέχοντες, αυτοί πραγµατοποιούν τον υπολογισµό και απαντούν στον εξυπηρετητή.
Πολλά πράγµατα βέβαια µπορεί να συµβούν σε ένα αποτέλεσµα:
•

Ο υπολογιστής υπολογίζει το αποτέλεσµα σωστά και το επιστρέφει στον
εξυπηρετητή.
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•

Ο υπολογιστής υπολογίζει λανθασµένα το αποτέλεσµα και το επιστρέφει.

•

Ο υπολογιστής αποτυγχάνει να κατεβάσει ή να ανεβάσει αρχεία.

•

Η εφαρµογή σταµατάει ξαφνικά να δουλεύει στον υπολογιστή.

•

Ο υπολογιστής δεν επιστρέφει τίποτα γιατί απλά σταµατάει να δουλεύει ή
σταµατάει να τρέχει το πρόγραµµα-πελάτη του B.O.I.N.C.

•

Ο εξυπηρετητής αδυνατεί να στείλει το αποτέλεσµα γιατί κανένας υπολογιστής δεν
έχει τους πόρους που αυτό απαιτεί.

Το B.O.I.N.C παρέχει µια µορφή πλεοναζόντων υπολογισµών (redundant computing) στην
οποία ο κάθε υπολογισµός πραγµατοποιείται σε πολλούς υπολογιστές, τα αποτελέσµατα
συγκρίνονται, και γίνονται αποδεκτά µόνο όταν είναι εφικτή µια «συναίνεση» µεταξύ
τους. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να δηµιουργηθούν και να σταλούν νέα
αποτελέσµατα. Η πλατφόρµα B.O.I.N.C αναλαµβάνει τις πιο πολλές λεπτοµέρειες της
υλοποίησης του πλεονασµού αυτού των υπολογισµών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο
σηµεία στα οποία η οµάδα ανάπτυξης της εφαρµογής θα πρέπει συµµετάσχει ενεργά:
•

∆ιαδικασίας επικύρωσης αποτελεσµάτων (Validation): Στην διαδικασία αυτή θα
πρέπει να εκτελούνται δύο επιµέρους εργασίες. Στην πρώτη, όταν ένας επαρκής
αριθµός από αποτελέσµατα (ένα «quorum» ή «απαρτία») έχουν επιστραφεί, αυτά
συγκρίνονται και γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει συναίνεση (consensus) µεταξύ
τους. Η µέθοδος της σύγκρισης των αποτελεσµάτων (η οποία πιθανώς θα πρέπει
να λαµβάνει υπόψη διαφορές στις πράξεις κινητής υποδιαστολής µεταξύ
πλατφόρµων) καθώς και η πολιτική για την διαπίστωση της συναίνεσης µεταξύ
των αποτελεσµάτων (π.χ όταν δύο από τρία αποτελέσµατα είναι ίδια) παρέχονται
από την οµάδα ανάπτυξης της εφαρµογής και όχι από το B.O.I.N.C. Εάν
διαπιστωθεί ότι υπάρχει συναίνεση µεταξύ των αποτελεσµάτων τότε ένα
συγκεκριµένο αποτέλεσµα επιλέγεται ως το «κανονικό» (canonical result). Στην
δεύτερη, εάν ένα αποτέλεσµα για ένα πλεονάζον υπολογισµό επιστραφεί αφού έχει
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ήδη διαπιστωθεί ότι υπάρχει συναίνεση, τότε αυτό συγκρίνεται µε το κανονικό
αποτέλεσµα. Έτσι διαπιστώνεται εάν ο χρήστης λαµβάνει αναγνώριση για αυτό το
αποτέλεσµα.
•

∆ιαδικασία αφοµοίωσης των

µονάδων εργασίας (Assimilation): Στην

διαδικασία αυτή υλοποιείται ο µηχανισµός ειδοποίησης ενός project για την
ολοκλήρωση (επιτυχή ή ανεπιτυχή) µιας µονάδας εργασίας. Εκτελείται ακριβώς
µια φορά για κάθε µονάδα εργασίας. Εάν η µονάδα εργασίας ολοκληρωθεί
επιτυχώς (π.χ έχει βρεθεί ένα κανονικό αποτέλεσµα), τότε η συνάρτηση
αφοµοίωσης (που θα πρέπει να γραφτεί από την οµάδα ανάπτυξης της εφαρµογής
και δεν παρέχεται από το B.O.I.N.C) διαβάζει τα αρχεία εξόδου και χειρίζεται
αυτή την πληροφορία (π.χ την καταγράφει σε µια βάση). Εάν η µονάδα εργασίας
ολοκληρωθεί ανεπιτυχώς, η συνάρτηση αυτή µπορεί να καταγράφει το γεγονός σε
κάποιο αρχείο, να στείλει ένα e-mail κ.λ.π.

4.7.2 Ασυµφωνίες σε αριθµητικά αποτελέσµατα
Οι πιο πολλές εφαρµογές, οι οποίες βασίζονται σε αριθµητικά αποτελέσµατα, παράγουν
διαφορετικά αποτελέσµατα για µια δεδοµένη µονάδα εργασίας ανάλογα µε την
αρχιτεκτονική του υπολογιστή που θα πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός, το λειτουργικό
σύστηµα, τον µεταγλωττιστή και τις παραµέτρους του. Για κάποιες εφαρµογές, αυτές οι
ασυµφωνίες στα αποτελέσµατα οδηγούν σε πολύ µικρές διαφορές στο τελικό αποτέλεσµα
και τα επιµέρους αποτελέσµατα µπορούν να επικυρωθούν χρησιµοποιώντας µια
συνάρτηση µε fuzzy µέθοδο σύγκρισης η οποία επιτρέπει αποκλίσεις κάποιου ποσοστού
στα αποτελέσµατα.
Άλλες πάλι εφαρµογές είναι «αποκλίνουσες» µε την έννοια ότι µικρές ασυµφωνίες στα
επιµέρους αποτελέσµατα µπορεί να οδηγήσουν σε πολύ µεγάλες διαφορές στο τελικό
αποτέλεσµα. Για αυτές τις εφαρµογές µπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστούν τα
αποτελέσµατα τα οποία είναι σωστά αλλά διαφέρουν λόγω ασυµφωνιών και τα
αποτελέσµατα τα οποία είναι λανθασµένα. Η συνάρτηση της fuzzy µεθόδου σύγκρισης δεν
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εξυπηρετεί τέτοιες εφαρµογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή θα πρέπει να εξαλειφτούν
προγραµµατιστικά οι ασυµφωνίες (θα πρέπει δηλαδή να φροντίσει για αυτό η οµάδα
ανάπτυξης) ή θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος των οµογενών πλεοναζόντων
υπολογισµών (homogeneous redundancy) που παρέχει το B.O.I.N.C.
Η µέθοδος αυτή µπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα project µε το να ενσωµατωθεί η γραµµή:
<homogeneous_redundancy/>

στο κεντρικό αρχείο ρυθµίσεων του project. Εναλλακτικά, η µέθοδος αυτή µπορεί να
ενεργοποιηθεί για µια µόνο εφαρµογή θέτοντας την κατάλληλη τιµή στο πεδίο
‘homogeneous_redundancy’ στον πίνακα των εφαρµογών στη βάση δεδοµένων του
project. Με τη µέθοδο αυτή ο προγραµµατιστής εργασιών του B.O.I.N.C (Scheduling
server) θα στείλει τα αποτελέσµατα για µια δεδοµένη µονάδα εργασίας µόνο σε
υπολογιστές που έχουν ίδιο λειτουργικό σύστηµα και ίδιο κατασκευαστή για τον
επεξεργαστή. Για παράδειγµα, εάν ένα αποτέλεσµα έχει σταλεί σε έναν υπολογιστή µε
λειτουργικό σύστηµα Windows XP και επεξεργαστή Intel, τότε και τα ακόλουθα
αποτελέσµατα αυτής της µονάδας εργασίας θα σταλούν σε υπολογιστές µε ίδιο
λειτουργικό σύστηµα και τύπο επεξεργαστή. Με τη µέθοδο αυτή επίσης είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθεί η αυστηρή ισότητα στην σύγκριση των πλεοναζόντων αποτελεσµάτων.

4.8 Θέµατα ασφάλειας
Υπάρχουν πολλά θέµατα ασφάλειας σε κατανεµηµένα συστήµατα Public resource
computing τα οποία προκύπτουν από τις διάφορες επιθέσεις που µπορούν να γίνουν
ενάντια σε τέτοια συστήµατα:
•

Παραποίηση

αποτελεσµάτων:

Ο

επιτιθέµενος

επιστρέφει

λανθασµένα

αποτελέσµατα.
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•

Παραποίηση αναγνώρισης: Ο επιτιθέµενος επιστρέφει αποτελέσµατα και
υποστηρίζει ότι χρησιµοποίησε περισσότερο επεξεργαστικό χρόνο από ότι στην
πραγµατικότητα.

•

∆ιανοµή καταστροφικών εκτελέσιµων: Οι επιτιθέµενοι αποκτούν παρανόµως
πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή B.O.I.N.C και αλλάζοντας την βάση δεδοµένων
και τα αρχεία προσπαθούν να διανείµουν το δικό τους εκτελέσιµο (π.χ έναν ιό)
µεταµφιεσµένο σαν εφαρµογή B.O.I.N.C.

•

Κατακυρίευση των εξυπηρετητών δεδοµένων: Οι επιτιθέµενοι επανειληµµένα
στέλνουν µεγάλα αρχεία στους εξυπηρετητές δεδοµένων B.O.I.N.C γεµίζοντας
τους δίσκους τους και καθιστώντας τους µη λειτουργικούς.

•

Κλοπή των πληροφοριών ενός χρήστη µέσω του εξυπηρετητή: Οι επιτιθέµενοι
αποκτούν παρανόµως πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή B.O.I.N.C και κλέβουν
διευθύνσεις e-mail και άλλες πληροφορίες των χρηστών.

•

Κλοπή των πληροφοριών ενός χρήστη µέσω δικτύου: Οι επιτιθέµενοι
εκµεταλλεύονται αδυναµίες στα δικτυακά πρωτόκολλα του B.O.I.N.C για να
αποκτήσουν πληροφορίες των χρηστών.

•

Κλοπή των αρχείων του project: Οι επιτιθέµενοι κλέβουν τα αρχεία εισόδου /
εξόδου.

•

Εκµετάλλευση των συµµετεχόντων από το project µε πρόθεση: Ένα project
διανέµει µια εφαρµογή η οποία επίτηδες εκµεταλλεύεται µε κάποιο τρόπο τους
συµµετέχοντες, για παράδειγµα κλέβει ευαίσθητες πληροφορίες από τα αρχεία
τους.

•

Εκµετάλλευση των συµµετεχόντων από το project από ατύχηµα: Ένα project
διανέµει µια εφαρµογή η οποία λόγω ατυχήµατος (π.χ κακού προγραµµατισµού)
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εκµεταλλεύεται µε κάποιο τρόπο τους συµµετέχοντες, για παράδειγµα διαγράφει
αρχεία από τον δίσκο τους.
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C αντιµετωπίζει τα παραπάνω θέµατα για να µειώσει την
πιθανότητα τέτοιων επιθέσεων:
•

Παραποίηση αποτελεσµάτων: Η επίθεση αυτή µπορεί να ανιχνευτεί πιθανολογικά
µε την χρήση των πλεοναζόντων υπολογισµών καθώς και την επικύρωση των
αποτελεσµάτων: Εάν µια πλειοψηφία των αποτελεσµάτων είναι σύµφωνα (µε
βάσει µια σύγκριση συγκεκριµένη για την κάθε εφαρµογή) τότε αυτά
κατατάσσονται ως έγκυρα.

•

Παραποίηση αναγνώρισης: Η επίθεση αυτή µπορεί να ανιχνευτεί πιθανολογικά
µε την χρήση των πλεοναζόντων υπολογισµών καθώς και την επικύρωση της
αναγνώρισης που λαµβάνουν οι χρήστες: Κάθε συµµετέχοντας λαµβάνει την
ελάχιστη αναγνώριση από αυτές που έχουν τα διάφορα έγκυρα αποτελέσµατα (ή µε
κάποια άλλη λογική, για παράδειγµα τον µέσο όρο).

•

∆ιανοµή καταστροφικών εκτελέσιµων: Η πλατφόρµα B.O.I.N.C χρησιµοποιεί
την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων για την αποφυγή αυτής της επίθεσης. Κάθε
project έχει ένα ζευγάρι κλειδιών (ιδιωτικό – δηµόσιο) για την ψηφιακή υπογραφή
των αρχείων. Το ιδιωτικό κλειδί, το οποίο θα πρέπει να κρατείται σε έναν
υπολογιστή εκτός δικτύου, χρησιµοποιείται για την δηµιουργία των ψηφιακών
υπογραφών. Το δηµόσιο κλειδί διανέµεται και αποθηκεύεται στους υπολογιστές.
Όλα τα αρχεία που συσχετίζονται µε την έκδοση µιας εφαρµογής αποστέλλονται
µε ψηφιακές υπογραφές χρησιµοποιώντας αυτό το ζευγάρι κλειδιών. Με αυτό τον
τρόπο ακόµα και εάν ένας επιτιθέµενος χρήστης αποκτήσει πρόσβαση σε έναν
εξυπηρετητή δεν θα µπορέσει να διανείµει ένα αρχείο που θέλει καθώς δεν θα
µπορεί να δηµιουργήσει µια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή. Η πλατφόρµα επίσης
παρέχει έναν τρόπο µε τον οποίο τα projects µπορούν περιοδικά να αλλάζουν το
ζευγάρι των κλειδιών τους. Το project δηµιουργεί ένα νέο ζευγάρι κλειδιών και
δηµιουργεί µια ψηφιακή υπογραφή για το νέο δηµόσιο κλειδί χρησιµοποιώντας το
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παλιό ιδιωτικό κλειδί. Οι υπολογιστές θα αποδεχτούν το νέο δηµόσιο κλειδί µόνο
εάν είναι υπογεγραµµένο µε το παλιό ιδιωτικό. Με αυτό τον τρόπο οι επιτιθέµενοι
δεν µπορούν να διανείµουν ένα δικό τους κλειδί.
•

Κατακυρίευση των εξυπηρετητών δεδοµένων: Κάθε αρχείο ενός αποτελέσµατος
είναι συσχετισµένο µε ένα µέγιστο µέγεθός. Κάθε project έχει ένα ζευγάρι κλειδιών
για το ανέβασµα αρχείων. Το δηµόσιο κλειδί αποθηκεύεται στους εξυπηρετητές
δεδοµένων. Οι περιγραφές των αρχείων των αποτελεσµάτων αποστέλλονται στους
υπολογιστές µε ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες προωθούνται στους εξυπηρετητές
δεδοµένων όταν ένα αρχείο µεταφέρεται σε αυτούς. Οι εξυπηρετητές επικυρώνουν
την περιγραφή του αρχείου και διασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα του αρχείου δεν
ξεπερνούν το µέγιστο µέγεθος που επιτρέπεται να έχει αυτό.

•

Κλοπή των πληροφοριών ενός χρήστη µέσω του εξυπηρετητή: Κάθε project θα
πρέπει να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα µε την χρήση των καθιερωµένων
πρακτικών ασφάλειας. Όλοι οι εξυπηρετητές θα πρέπει να προστατεύονται από
firewall και θα πρέπει να έχουν απενεργοποιηµένες όλες τις µη χρησιµοποιούµενες
δικτυακές υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε αυτούς θα πρέπει να γίνεται µε την χρήση
ασφαλών πρωτοκόλλων, όπως το SSH, και θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτικούς
ελέγχους των αρχείων καταγραφής πρόσβασης.

•

Κλοπή των πληροφοριών ενός χρήστη µέσω δικτύου: Οι επιτιθέµενοι οι οποίοι
υποκλέπτουν την δικτυακή κίνηση µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κλειδί
πρόσβασης του χρήστη και µέσω αυτού να πάρουν τις πληροφορίες του χρήστη
που επιθυµούν (π.χ διεύθυνση e-mail). Η πλατφόρµα B.O.I.N.C δεν αντιµετωπίζει
αυτό το θέµα.

•

Κλοπή των αρχείων του project: Τα αρχεία εισόδου και εξόδου δεν είναι
κρυπτογραφηµένα

εξ’

ορισµού

αλλά

οι

εφαρµογές

µπορούν

να

κρυπτογραφήσουν αν επιθυµούν.
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•

Εκµετάλλευση των συµµετεχόντων από το project µε πρόθεση: Η πλατφόρµα
B.O.I.N.C δεν αντιµετωπίζει αυτό το θέµα. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
καταλάβουν ότι όταν συµµετέχουν σε ένα project ουσιαστικά εµπιστεύονται την
ασφάλεια των συστηµάτων τους σε αυτό το project.

•

Εκµετάλλευση των συµµετεχόντων από το project από ατύχηµα: Η πλατφόρµα
B.O.I.N.C αντιµετωπίζει κάποια από αυτά τα θέµατα: Για παράδειγµα, ανιχνεύει
πότε οι εφαρµογές χρησιµοποιούν υπερβολική µνήµη, δίσκο ή επεξεργαστή και τις
κλείνει. Παρόλα αυτά τα ατυχήµατα δεν αποφεύγονται και µπορούν να
ελαχιστοποιηθούν µε την δοκιµή των εφαρµογών προτού αυτές διανεµηθούν στην
παραγωγή.

4.9 Θέµατα δικτύου και προγραµµατισµού εργασιών
Υπάρχουν πολλές διαφορές µεταξύ των πόρων που διατίθενται εθελοντικά και πόρων οι
οποίοι λειτουργούν αποκλειστικά για ένα κατανεµηµένο σύστηµα. Καταρχήν, οι δηµόσιοι
εθελοντικοί πόροι µπορεί να συνδέονται µε µια πλειάδα δικτυακών τεχνολογιών που
κυµαίνονται από απλές PSTN και ISDN γραµµές µέχρι οπτικές ίνες. Για αυτό το λόγο δεν
µπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτοί οι πόροι θα είναι συνδεδεµένοι συνεχώς. Ακόµα
και εάν ο υπολογιστικός πόρος συνδέεται µε µια ADSL γραµµή δεν υπάρχει εγγύηση ότι
θα είναι ανοιχτός όλη την ώρα. Τυπικά, οι πόροι συνδέονται στο δίκτυο για κάποια ώρα
και έπειτα αποσυνδέονται οπότε και πλατφόρµες σαν το B.O.I.N.C υποστηρίζουν
διαδικασίες για την αποσύνδεση και επανασύνδεση των υπολογιστικών πόρων.
Επιπλέον οι δηµόσιοι αυτοί πόροι είναι πολλές φορές πίσω από την προστασία ενός
firewall και πιθανώς πίσω από κάποια σύνδεση ΝΑΤ και χρησιµοποιούν µη
δροµολογήσιµες IP διευθύνσεις. Για αυτούς τους λόγους δεν µπορεί κάποιος να είναι
σίγουρος ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να δεχθούν εισερχόµενες συνδέσεις (π.χ από
τον εξυπηρετητή ο οποίος θέλει να τους διαµοιράσει εργασία). Για να ξεπεράσει αυτό το
πρόβληµα το B.O.I.N.C χρησιµοποιεί το λεγόµενο «PULL» µοντέλο για την επικοινωνία
των υπολογιστών µε τον εξυπηρετητή. Αυτό σηµαίνει ότι ο εξυπηρετητής έχει µια
κεντρική ουρά εργασιών από την οποία οι πελάτες «τραβάνε» εργασίες όταν συνδέονται,
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αντί οι εργασίες να «προωθούνται» από τον εξυπηρετητή στους πελάτες. Το µοντέλο αυτό
συνεπάγεται ότι ο εξυπηρετητής δεν έχει τυπικά επικοινωνία µε τους πελάτες παρά µόνο
όταν αυτοί συνδέονται οπότε και δεν µπορεί να έχει κάποια ενηµέρωση για την πρόοδο
των εργασιών παρά µόνο όταν αυτή αναφέρεται από τους πελάτες. Επιπλέον, οι αποφάσεις
για την χρονοδροµολόγηση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται από τον εξυπηρετητή όταν
συνδέονται σε αυτόν οι πελάτες.

4.10 Το πλαίσιο προγραµµατισµού (API) του B.O.I.N.C
Η

πλατφόρµα

B.O.I.N.C

προγραµµατισµού

C++

παρέχει

σαν

ένα

πλαίσιο

σύνολο

για

τη

από

συναρτήσεις

συγγραφή

των

σε

γλώσσα

εφαρµογών

που

πραγµατοποιούν τους διάφορους υπολογισµούς του προβλήµατος προς επίλυση. Οι
περισσότερες

από

τις

συναρτήσεις

αυτές

έχουν και

διεπαφές

στην

γλώσσα

προγραµµατισµού C ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από προγράµµατα γραµµένα
σε C αλλά και άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Οι συναρτήσεις αυτές παρέχουν
διάφορες λειτουργικότητες και µπορούν να χωριστούν σε επιµέρους σύνολα:
•

Βασικές συναρτήσεις: Οι συναρτήσεις αυτές παρέχουν λειτουργίες εκκίνησης και
τερµατισµού των λειτουργιών της πλατφόρµας, συναρτήσεις ελέγχου της
κατάστασης της εφαρµογής (εάν π.χ εκτελείται υπό το πρόγραµµα-πελάτη του
B.O.I.N.C ή µόνη της), συναρτήσεις για την αντιστοίχηση των λογικών ονοµάτων
των αρχείων µε τα πραγµατικά τους ονόµατα, συναρτήσεις που προσφέρουν µια
αφαίρεση σε βασικές συναρτήσεις εισόδου / εξόδου ώστε να αποφεύγονται
προβλήµατα µε ασυµφωνίες µεταξύ υλοποιήσεων, συναρτήσεις checkpointing,
συναρτήσεις επικοινωνίας µε το πρόγραµµα-πελάτη του B.O.I.N.C κ.α.

•

Συναρτήσεις

διαγνωστικών:

Οι

συναρτήσεις

αυτές

παρέχουν

βασικές

διαγνωστικές λειτουργίες στις εφαρµογές ώστε να µπορούν να παρακολουθούν
τυχόν λάθη τα οποία συνέβησαν κατά την εκτέλεση.
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•

Συναρτήσεις γραφικών: Με τις συναρτήσεις αυτές είναι δυνατόν η εφαρµογή να
εµφανίσει κάποια γραφικά (π.χ σαν πρόγραµµα προφύλαξης οθόνης) ώστε να γίνει
πιο ελκυστική. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ενσωµάτωση της λειτουργίας στην
βασική εφαρµογή ή µε κάποιο ξεχωριστό πρόγραµµα. Περιλαµβάνει συναρτήσεις
που χειρίζονται την είσοδο και δηµιουργούν τα γραφικά, συναρτήσεις που
χειρίζονται γεγονότα όπως το πάτηµα ενός πλήκτρου ή η κίνηση του ποντικιού κ.α.

4.11 B.O.I.N.C projects
Υπάρχουν πολλές επιστηµονικές προσπάθειες οι οποίες χρησιµοποιούν αυτή την στιγµή
την πλατφόρµα B.O.I.N.C. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως, οι επιστηµονικοί
τοµείς που βρίσκει εφαρµογή περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την βιολογία, την πυρηνική
φυσική και την διαστηµική έρευνα. Παρακάτω θα αναφερθούν ενδεικτικά µερικά (πέρα
από το SETI@Home) από τα περίπου είκοσι projects που υπάρχουν αυτή τη στιγµή και
χρησιµοποιούν την πλατφόρµα B.O.I.N.C. :
•

Climateprediction.net : Το project αυτό διεξάγεται από το Πανεπιστήµιο της
Οξφόρδης και ανήκει στον τοµέα των επιστηµών µελέτης της Γης. Ο σκοπός του
είναι να µελετήσει τις διαδικασίες προσέγγισης που αναγκαστικά γίνονται στα πιο
τεχνολογικά και επιστηµονικά εξελιγµένα µοντέλα του κλίµατος της Γης.
Εκτελώντας το ίδιο µοντέλο χιλιάδες φορές οι επιστήµονες ελπίζουν να
κατανοήσουν πως ανταποκρίνεται το µοντέλο σε µικρές διαφοροποιήσεις αυτών
των διαδικασιών προσέγγισης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι αρκετά µικρές
ώστε το µοντέλο να µην είναι λιγότερο ρεαλιστικό. Η κατανόηση αυτή θα
επιτρέψει στους επιστήµονες να αντιληφθούν το πώς το µοντέλο του κλίµατος της
Γης επηρεάζεται από µικρές αλλαγές αλλά και σε άλλα γεγονότα, όπως για
παράδειγµα αλλαγές στο διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο θα
µπορέσουν να εξερευνήσουν το πώς πιθανώς θα αλλάξει το κλίµα της Γης τον
επόµενο αιώνα δοθέντων πολλών διαφορετικών σεναρίων.
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•

Predictor@Home : Το project αυτό διεξάγεται από το ερευνητικό ινστιτούτο
Scripps και ανήκει στον τοµέα της Βιολογίας. Ο σκοπός του είναι να προβλέψει
την λειτουργική, τρισδιάστατη δοµή των άγνωστων πρωτεϊνών (π.χ αυτών που
θέλουµε να κατασκευάσουµε για ένα φάρµακο) από την σειρά των αµινοξέων που
έχει η πρωτεΐνη. Η πρόβλεψη αυτή είναι ένα βασικό πρόβληµα του τοµέα της
σχεδίασης πρωτεϊνών µε βάση την δοµή τους ώστε να θεραπευτούν
αποτελεσµατικά υπάρχουσες ασθένειες.

•

LHC@Home : Το project αυτό διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Πυρηνικής Έρευνας (CERN) και ανήκει στον τοµέα της Φυσικής. Ο σκοπός του
είναι να προσοµοιώσει τις τροχιές που διαγράφουν τα σωµατίδια καθώς κινούνται
στον µεγαλύτερο επιταχυντή του κόσµου, τον LHC (LHC 2006), που χτίζεται
αυτή τη στιγµή από το CERN. Με αυτό τον τρόπο οι επιστήµονες θα µπορέσουν
να µελετήσουν την σταθερότητα αυτών των τροχιών.

4.12 Συνεργασία B.O.I.N.C και υπολογιστικών πλεγµάτων
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες ενότητες οι υπολογιστικοί πόροι ενός
κατανεµηµένου συστήµατος µε εθελοντικούς πόρους δεν είναι συνδεδεµένοι όλοι την ώρα
και ως εκ τούτου δεν µπορεί να γίνει κάποια σίγουρη πρόβλεψη όσο αναφορά τον χρόνο
στον οποίο θα επιλυθεί το πρόβληµα το οποίο ερευνάται. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια της
έρευνας της ενοποίησης κάποιων κατανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων, έχουν γίνει
έρευνες για την ενσωµάτωση εθελοντικών πόρων στα υπολογιστικά πλέγµατα. Ο σκοπός
µιας τέτοιας προσπάθειας είναι να παρασχεθούν εθελοντικοί πόροι στην επιστηµονική
έρευνα οι οποίοι όµως θα είναι αξιόπιστοι.
Σε µια σχετική διπλωµατική εργασία, οι Sottrup και Perdersen προτείνουν την γεφύρωση
του B.O.I.N.C µε το LCG2 (LCG 2006) middleware που χρησιµοποιείται από το CERN
στην υποδοµή πλέγµατος που έχει δηµιουργηθεί για την διενέργεια πειραµάτων σχετικά µε
τον επιταχυντή σωµατιδίων LHC που χτίζεται. Ο βασικός σκοπός αυτής της αµφίδροµης
γεφύρωσης είναι η παροχή ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service) σε ένα κατανεµηµένο
σύστηµα µε εθελοντικούς πόρους έτσι ώστε να του δοθεί µια επιπλέον αξιοπιστία και να
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µπορέσει να χρησιµοποιηθεί και σε έρευνα όπου η πρόβλεψη του χρόνου επίλυσης του
εκάστοτε προβλήµατος είναι σηµαντική. Οι Sottrup και Pedersen παρουσιάζουν και
εξηγούν τα σχεδιαστικά θέµατα που υπάρχουν σε µια τέτοια προσπάθεια και
παρουσιάζουν την αρχιτεκτονική που θα πρέπει να έχει το λογισµικό που γεφυρώνει το
B.O.I.N.C µε τα υπολογιστικά πλέγµατα αλλά και το αντίστροφο (Sottrup & Pedersen
2005).

4.13 Ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα
Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ, όπως αναφέρεται και στον δικτυακό τόπο του B.O.I.N.C, ότι
ένας υπολογιστής ο οποίος τρέχει µια εφαρµογή B.O.I.N.C χρησιµοποιεί πιο πολύ
ηλεκτρική ενέργεια από έναν αδρανή υπολογιστή. Η ποσότητα της επιπλέον ηλεκτρικής
ενέργειας εξαρτάται από κάποιους παράγοντες:
•

Πόσες ώρες αφήνει τον υπολογιστή του ανοιχτό επιπλέον ένας χρήστης για να
τρέχει την εφαρµογή του B.O.I.N.C.

•

Η ενέργεια που καταναλώνει ο υπολογιστής του χρήστη.

•

Το αν ο χρήστης χρησιµοποιεί τις δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας του
υπολογιστή του ώστε για παράδειγµα να απενεργοποιείται η οθόνη του υπολογιστή
όταν αυτός είναι αδρανής.

Στον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας B.O.I.N.C παρουσιάζονται κάποιες εκτιµήσεις για το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποιον υπολογιστή που τρέχει την πλατφόρµα
χρησιµοποιώντας κάποιες τυπικές τιµές για την κατανάλωση και το κόστος στις Η.Π.Α
(Πίνακας 4.7). Παρακάτω δίνεται και ο αντίστοιχος πίνακας για την Ελλάδα µε βάση
κάποιες τυπικές τιµές (Πίνακας 4.8). Η διαφορά είναι σχετική καθώς τα ενεργειακά
τιµολόγια στην Ελλάδα είναι ελαφρώς χαµηλότερα από ότι στις Η.Π.Α. Αυτό δείχνει και
ένα άλλο πιθανό µειονέκτηµα της χρήσης της πλατφόρµας B.O.I.N.C, αυτό του επιπλέον
κόστος για τον χρήστη. Το κόστος αυτό µπορεί να µην το επωµίζεται ένας χρήστης αλλά
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για παράδειγµα ένα ίδρυµα το οποίο χρησιµοποιεί τους υπολογιστές των εργαστηρίων του
για την επίλυση ενός προβλήµατος και είναι κάτι που θα πρέπει σαφώς να το λάβει υπόψη.
Κατάσταση
υπολογιστή (24
ώρες/µέρα)

Τυπική χρήση
ενέργειας

Κόστος ανά µήνα
Ενέργεια ανά µήνα

(µε βάση τα 0.08 $ /

kWh

στις Η.Π.Α)

Κλειστός

0 Watts

0 kWh

$0

Αδρανής

100 Watts

73 kWh

$ 5,84

Ενεργός

150 Watts

110 kWh

$ 8,80

4.7. Κατανάλωση ενέργειας και κόστος ανά υπολογιστή στις Η.Π.Α
Κατάσταση
υπολογιστή (24
ώρες/µέρα)

Τυπική χρήση
ενέργειας

Κόστος ανά µήνα
Ενέργεια ανά µήνα

(µε βάση τα

0.071 € / kWh

στην Ελλάδα)

Κλειστός

0 Watts

0 kWh

€0

Αδρανής

100 Watts

73 kWh

€ 5,18

Ενεργός

150 Watts

110 kWh

€ 7,81

4.8. Κατανάλωση ενέργειας και κόστος ανά υπολογιστή στην Ελλάδα.
Αυτό φυσικά σε µεγάλη κλίµακα µπορεί να επιφέρει και µια επιβάρυνση στο περιβάλλον
ειδικά εάν η ενέργεια που χρησιµοποιούν οι χρήστες προέρχεται από την χρήση καυσίµων.
Αυτή η καύση δηµιουργεί τα γνωστά αέρια θερµοκηπίου τα οποία συνεισφέρουν στην
αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη.
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.1 Γενικά
Η πλατφόρµα B.O.I.N.C αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για την δηµιουργία
κατανεµηµένων projects µε εθελοντικούς πόρους υπολογισµού. Η δηµιουργία ενός τέτοιου
project είναι αρκετά εύκολη ακόµα και για επιστήµονες οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση µε
την πληροφορική. Παρόλα αυτά, η τεκµηρίωση του λογισµικού καθώς και η τεκµηρίωση
της δηµιουργίας στην πράξη ενός τέτοιου κατανεµηµένου συστήµατος είναι ακόµα φτωχή
και πολλές φορές προκαλεί σύγχυση στον τελικό χρήστη. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται
σε πρακτικό επίπεδο η πλατφόρµα και δίνονται τα βήµατα για την εγκατάσταση της καθώς
και για την δηµιουργία ενός project. Μέσα από τους πρακτικούς οδηγούς αυτούς γίνεται
περισσότερο κατανοητή η λογική µε την οποία είναι κατασκευασµένη και λειτουργεί ή
πλατφόρµα B.O.I.N.C αλλά δίνεται επίσης και η δυνατότητα σε κάποιον να τους
ακολουθήσει θέλοντας να δηµιουργήσει ένα project επιστηµονικού υπολογισµού.
Με τα παραπάνω υπόψη, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισµικό της
πλατφόρµας, η διαδικασία εγκατάστασης του καθώς και το προαπαιτούµενο λογισµικό
για την εγκατάσταση της πλατφόρµας. Παρουσιάζονται επίσης τα επιµέρους κοµµάτια
αυτού του λογισµικού και ο σκοπός που εξυπηρετεί το καθένα, τα βήµατα της δηµιουργίας
ενός δοκιµαστικού project καθώς και η δηµιουργία των εφαρµογών του (βάσει κάποιων
προτύπων) το οποίο αποτελεί ίσως και το πιο ουσιαστικό κοµµάτι µιας τέτοιας
προσπάθειας. Στο τέλος παρουσιάζεται η πλήρης λειτουργία του project µε την συµµετοχή
των υπολογιστών που πραγµατοποιούν τον ουσιαστικό υπολογισµό.

5.2 Σύνοψη της εγκατάστασης
Όπως προαναφέρθηκε και στο κεφάλαιο τέσσερα, η πλατφόρµα B.O.I.N.C χωρίζεται στο
λογισµικό που εδρεύει σε έναν εξυπηρετητή (ή εξυπηρετητές) και στο λογισµικό που
εγκαθίσταται στους υπολογιστές που παρέχουν εθελοντικά οι συµµετέχοντες σε ένα
project. Η διαδικασία της δηµιουργίας ενός project αποτελείται από τα παρακάτω
προαπαιτούµενα βήµατα. Το κάθε βήµα θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα:
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•

Εγκατάσταση του προαπαιτούµενου λογισµικού στον εξυπηρετητή. Σε αυτό το
σηµείο εγκαθίστανται κάποια πακέτα λογισµικού που συνήθως είναι µέρος του
λειτουργικού συστήµατος και τα οποία είναι απαραίτητα για την µεταγλώττιση και
λειτουργία του λογισµικού B.O.I.N.C. Ανάµεσα σε αυτά τα πακέτα είναι και ο
εξυπηρετητής HTTP Apache και το λογισµικό βάσεων δεδοµένων MySQL.

•

Μεταφόρτωση και µεταγλώττιση του λογισµικού B.O.I.N.C. Σε αυτό το σηµείο, ο
πηγαίος κώδικας του λογισµικού B.O.I.N.C µεταφέρεται µέσω του συστήµατος
CVS (Concurrent Versions System) στον εξυπηρετητή και µεταγλωττίζεται µε τις
κατάλληλες παραµέτρους.

•

∆ηµιουργία του σκελετού ενός νέου project µε την χρήση των εργαλείων που
δηµιουργήθηκαν κατά την µεταγλώττιση. ∆ηµιουργείται η βασική δοµή των
καταλόγων και της βάσης δεδοµένων που χρειάζεται ένα νέο project.

•

∆ηµιουργία των βασικών ρυθµίσεων του νέου project. Σε αυτό το σηµείο
τροποποιούνται κατάλληλα τα αρχεία ρυθµίσεων του project, δηµιουργείται ο
δικτυακός τόπος του project, τα κλειδιά υπογραφών των εκτελέσιµων κ.λ.π.

•

∆ηµιουργία των εφαρµογών για το project. Σε αυτό το σηµείο, η προγραµµατιστική
οµάδα του project ορίζει τις πλατφόρµες λειτουργίας και θα πρέπει να
δηµιουργήσει τα εκτελέσιµα των εφαρµογών που θα πραγµατοποιούν τον
ουσιαστικό υπολογισµό του project. Τα εκτελέσιµα αυτά θα πρέπει να
τοποθετηθούν στο κατάλληλο σηµείο για να µεταφορτώνονται από τους
υπολογιστές-πελάτες και θα πρέπει να δηµιουργηθούν για κάθε πλατφόρµα που
ενδιαφέρει την οµάδα ανάπτυξης. Μαζί µε το λογισµικό B.O.I.N.C παρέχεται ο
πηγαίος κώδικας ενός σκελετού µιας εφαρµογής ο οποίος µπορεί να τροποποιηθεί
και να µεταγλωττιστεί τόσο για λειτουργικό σύστηµα Linux αλλά και Windows.

•

∆ηµιουργία των µονάδων εργασίας και των αποτελεσµάτων που θα αποσταλούν
στους υπολογιστές-πελάτες και εκκίνηση των υπηρεσιών του project. Η έννοια των

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

75

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»
µονάδων εργασίας και των αποτελεσµάτων έχει ήδη περιγραφεί σε προηγούµενο
κεφάλαιο. Οι υπηρεσίες επίσης του project θα αναλυθούν παρακάτω.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να
µεταφορτώσει το λογισµικό της πλατφόρµας σε πηγαίο κώδικα και να το µεταγλωττίσει.
Υπάρχουν και έτοιµες µεταγλωττισµένες εκδόσεις οι οποίες παρέχουν τα απαραίτητα
εκτελέσιµα. Παρόλα αυτά, εάν κάποιος θέλει να χρησιµοποιήσει την τελευταία έκδοση της
πλατφόρµας µε όλες τις δυνατότητες και πηγαίο κώδικα που παρέχει, θα πρέπει να
µεταφορτώσει την έκδοση σε πηγαίο κώδικα της πλατφόρµας.
Το περιβάλλον στο οποίο έγινε η παραπάνω εγκατάσταση είναι το εργαστήριο
παράλληλης και κατανεµηµένης επεξεργασίας του τµήµατος εφαρµοσµένης πληροφορικής
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ο εξυπηρετητής στον οποίο δηµιουργήθηκε το project
καθώς και οι υπολογιστές οι οποίοι έπαιξαν το ρόλο των εθελοντικών πόρων είναι όλοι
τεχνολογίας Pentium IV µε συχνότητες επεξεργαστή που κυµαίνονται από 2,4 – 2,66 GHz
και θα αναφερθούν λεπτοµερώς παρακάτω.

5.3 Εγκατάσταση προαπαιτούµενου λογισµικού
5.3.1 Το σύστηµα του εξυπηρετητή
Ο υπολογιστής που χρησιµοποιήθηκε σαν εξυπηρετητής ο οποίος θα φιλοξενήσει το
B.O.I.N.C project που θα δηµιουργηθεί είναι τεχνολογίας Pentium IV µε ταχύτητα
επεξεργαστή 2,66 GHz και µνήµη συστήµατος 512 MB. Ο σκληρός δίσκος του
συστήµατος είναι χωρητικότητας 40 GB καθώς οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου
δοκιµαστικού project δεν ήταν υψηλές σε δίσκο. Το λειτουργικό σύστηµα που επιλέχθηκε
να εγκατασταθεί ήταν Debian GNU/Linux, έκδοση 3.1 (stable). Η επιλογή του
λειτουργικού έγινε µε γνώµονα την µετέπειτα εύκολη εγκατάσταση των απαραίτητων
πακέτων του συστήµατος.
Αρχικά έγινε µια καθαρή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος, χωρίς κάποιες
δικτυακές υπηρεσίες και µε διαθέσιµο γραφικό περιβάλλον. Μετά την αρχική
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εγκατάσταση έγινε και η απαραίτητη online αναβάθµιση των πακέτων του λειτουργικού
στις τελευταίες εκδόσεις. Η αναβάθµιση του συστήµατος Debian γίνεται µέσω των
εντολών apt. Καθώς πολλές από τις εκδόσεις των πακέτων που είναι προαπαιτούµενες του
B.O.I.N.C δεν υπάρχουν στην έκδοση 3.1 (stable) του Debian, κάποια από τα πακέτα
εγκαταστάθηκαν από την επόµενη έκδοση του Debian, την έκδοση testing. Για να
επιτευχθεί αυτό ρυθµίστηκε το αρχείο /etc/apt/sources.list, στο οποίο περιέχονται οι online
κατάλογοι λογισµικού του Debian από τους οποίους µεταφορτώνεται το λογισµικό, µε το
ακόλουθο περιεχόµενο:
#Stable
deb http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/ stable main non-free contrib
deb-src http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/ stable main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#Testing
deb http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/ testing main non-free contrib
deb-src http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/ testing main non-free contrib

Με την παραπάνω ρύθµιση ορίζονται κατάλογοι λογισµικού και από τις δύο εκδόσεις του
λειτουργικού συστήµατος ώστε να µπορεί κάποιος να επιλέγει από ποια έκδοση επιθυµεί
να εγκαταστήσει ένα πακέτο λογισµικού. Επίσης ρυθµίστηκε κατάλληλα το αρχείο
/etc/apt/apt.conf , αρχείο ρυθµίσεων του apt, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
APT::Default-Release "stable";

Η παραπάνω ρύθµιση έγινε ώστε να αναγνωρίζεται σαν εξ’ ορισµού έκδοση του
συστήµατος η έκδοση stable. Με αυτό τον τρόπο η εγκατάσταση ενός πακέτου (και οι
µετέπειτα αναβαθµίσεις του) θα γίνονται από την stable έκδοση, εκτός και αν οριστεί
συγκεκριµένα κατά την εκτέλεση του apt ότι το πακέτο θα εγκατασταθεί από την έκδοση
testing.
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5.3.2 Προαπαιτούµενο λογισµικό του B.O.I.N.C
Παρακάτω δίνονται τα πακέτα τα οποία ορίζονται σαν προαπαιτούµενα από την
πλατφόρµα B.O.I.N.C για την λειτουργία της. ∆ίνεται µια µικρή περιγραφή του κάθε
πακέτου και επίσης οι εντολές µε τις οποίες εγκαταστάθηκε. Αρχικά αναφέρονται τα
προαπαιτούµενα πακέτα των οποίων οι εγκατεστηµένες εκδόσεις ικανοποιούνταν από την
αρχική εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος.
Τα ήδη εγκατεστηµένα πακέτα ήταν τα ακόλουθα:
•

make, έκδοση µεγαλύτερη της 3.79. Η εγκατεστηµένη έκδοση ήταν η 3.80. Το
πακέτο

make

είναι

λογισµικό

εκτέλεσης

µαζικών

εργασιών

το

οποίο

χρησιµοποιείται κατά την µεταγλώττιση προγραµµάτων.
•

m4, έκδοση µεγαλύτερη της 1.4. Η εγκατεστηµένη έκδοση ήταν η 1.4.2. Το
λογισµικό m4 είναι λογισµικό µακροεντολών και χρησιµοποιείται για την µαζική
µεταγλώττιση προγραµµάτων.

•

pkg-config, έκδοση µεγαλύτερη της 0.15. Η εγκατεστηµένη έκδοση ήταν η 0.17.2.
Το πακέτο pkg-config, είναι πακέτο συστήµατος για την ρύθµιση των πακέτων που
εγκαθιστά ο χρήστης.

•

python, έκδοση µεγαλύτερη της 2.2. Η εγκατεστηµένη έκδοση ήταν η 2.3.5. Η
γλώσσα προγραµµατισµού python είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για την εύκολη
και γρήγορη δηµιουργία εφαρµογών οι οποίες εκτελούνται µέσω interpreter και δεν
µεταγλωττίζονται.

•

GCC, έκδοση µεγαλύτερη της 3.0.4. Η εγκατεστηµένη έκδοση ήταν η 3.3.5. Το
πακέτο GCC είναι µεταγλωττιστής προγραµµάτων γραµµένων σε γλώσσες
προγραµµατισµού C και C++.

•

Αρχεία πηγαίου κώδικα και βιβλιοθήκες του πακέτου Χ11. Τα αρχεία αυτά
ήταν ήδη εγκατεστηµένα. Το πακέτο Χ11 αποτελεί την βάση του γραφικού
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περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήµατος Debian GNU/Linux και τα αρχεία
αυτά είναι απαραίτητα για την δηµιουργία γραφικών εφαρµογών για Linux.
Τα πακέτα τα οποία δεν ήταν εγκατεστηµένα ήταν τα ακόλουθα (όσες εντολές
ακολουθούν θεωρείται ότι εκτελούνται σαν τον χρήστη root):
•

autoconf, έκδοση µεγαλύτερη της 2.58. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 2.59. Το πακέτο
autoconf

χρησιµοποιείται

στην

δηµιουργία

script

τα

οποία

ελέγχουν

προαπαιτούµενα πακέτα για την µεταγλώττιση προγραµµάτων. Η εγκατάσταση
έγινε µε την εντολή:
apt-get install autoconf

•

automake, έκδοση µεγαλύτερη της 1.8. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 1.9.5. Το πακέτο
automake είναι συµπληρωµατικό του autoconf. Η εγκατάσταση έγινε µε την
έντολή:
apt-get install automake1.9

•

mysql, της σειράς 4.0 (µεγαλύτερη της 4.0) ή της σειράς 4.1 (µεγαλύτερη της 4.1).
Εγκαταστάθηκε η έκδοση 4.1.11a. Το πακέτο mysql είναι λογισµικό για την
δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. Μαζί εγκαταστάθηκαν και οι βιβλιοθήκες του
πακέτου. Η εγκατάσταση έγινε µε τις εντολές:
apt-get install mysql-server-4.1
apt-get install libmysqlclient14-dev

•

python-mysql module, έκδοση µεγαλύτερη της 0.9.2. Εγκαταστάθηκε η έκδοση
1.2.1. Το module python-mysql είναι επέκταση της γλώσσας python για
επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων mysql. Επιπλέον εγκαταστάθηκε και το pythonxml module , έκδοση 0.8.4, σαν προαπαιτούµενο του python-mysql. Η
εγκατάσταση έγινε µε τις εντολές:
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apt-get install python-mysqldb
apt-get install python-xml

•

curl, έκδοση µεγαλύτερη της 7.13.2. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 7.14.0. Το πακέτο
curl έχει εργαλεία και βιβλιοθήκες για την µεταφορά αρχείων µε την χρήση URL
και υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα όπως HTTP, FTP, TFTP, TELNET και SSH.
Η εγκατάσταση έγινε µε τις εντολές:
apt-get install –t testing curl
apt-get install –t testing libcurl3-dev

•

openssl, έκδοση µεγαλύτερη της 0.9.8. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 0.9.8a. Το
πακέτο

openssl

περιέχει

εργαλεία

και

βιβλιοθήκες

κρυπτογράφησης.

Εγκαταστάθηκε µαζί µε το πακέτο curl.
•

apache, χωρίς να ορίζεται συγκεκριµένη έκδοση. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 1.3.33
(τελευταία της σειράς 1.3). Το πακέτο apache είναι ένας εξυπηρετητής HTTP.
Χρησιµοποιείται στην δηµιουργία του δικτυακού τόπου των projects. Η
εγκατάσταση έγινε µε την εντολή:
apt-get install apache

•

mod_ssl, χωρίς να ορίζεται έκδοση. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 2.8.22. Το πακέτο
mod_ssl είναι ένα εργαλείο για κρυπτογραφηµένες συνδέσεις HTTP και
χρησιµοποιείται από τον Apache. Η εγκατάσταση έγινε µε την εντολή:
apt-get install libapache-mod-ssl

•

php, έκδοση µεγαλύτερη της 4.0.6. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 4.3.10. Η γλώσσα
προγραµµατισµού php χρησιµοποιείται στην δηµιουργία δυναµικών δικτυακών
τόπων. Μαζί µε την γλώσσα php εγκαταστάθηκαν και περιφερειακά πακέτα της τα
οποία

χρησιµοποιούνται

σε

διάφορες

λειτουργίες

(π.χ

επικοινωνία

προγραµµάτων php µε βάσεις mysql). Η εγκατάσταση έγινε µε τις εντολές:
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apt-get install php4
apt-get install php4-mcrypt php4-pear-log php4-curl php4-gd php4imap php4-ldap php4-mcal php4-mhash php4-mysql php4-pear

•

Αρχεία πηγαίου κώδικα της βιβλιοθήκης gtk. Η βιβλιοθήκη gtk χρησιµοποιείται
σε πολλές γραφικές εφαρµογές και γραφικά περιβάλλοντα στο λειτουργικό
σύστηµα Linux. Η εγκατάσταση έγινε µε την εντολή:
apt-get install libgtk2.0-dev

•

Αρχεία

πηγαίου

κώδικα

της

βιβλιοθήκης

glut.

Η

βιβλιοθήκη

glut

χρησιµοποιείται στην δηµιουργία γραφικών εφαρµογών για Linux. Η εγκατάσταση
έγινε µε την εντολή:
apt-get install libglut3-dev

•

Αρχεία πηγαίου κώδικα της βιβλιοθήκης gl. Η βιβλιοθήκη gl χρησιµοποιείται
στην δηµιουργία γραφικών εφαρµογών για Linux. Η εγκατάσταση έγινε µε την
εντολή:
apt-get install mesag-dev

•

wx Widgets. Εγκαταστάθηκε η έκδοση 2.6.0 Το πακέτο wx Widgets
χρησιµοποιείται στην δηµιουργία γραφικών εφαρµογών. Εγκαταστάθηκε αρχικά το
πακέτο που έρχεται µαζί µε το λειτουργικό σύστηµα ώστε να µπορέσει µετά να
εγκατασταθεί µια µεγαλύτερη έκδοση σαν στατική βιβλιοθήκη. Η εγκατάσταση
έγινε µε τις εντολές:
apt-get install –t testing libwxgtk2.6-0
apt-get install –t testing libwxgtk2.6-dev
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•

wx Widgets, έκδοση 2.6.2 σαν στατική βιβλιοθήκη. Για την συγκεκριµένη
εγκατάσταση µεταφορτώθηκε ο πηγαίος κώδικάς του πακέτου και έγινε
µεταγλώττιση του. Οι εντολές µε τις οποίες έγινε η µεταφόρτωση και
µεταγλώττιση είναι οι ακόλουθες:
wget http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/wxwindows/wxGTK2.6.2.tar.gz
tar –zxvf

wxGTK-2.6.2.tar.gz

cd wxGTK-2.6.2
mkdir buildgtk
cd buildgtk
../configure

--prefix=/usr/local/wxwidgets2.6.2 --with-gtk \
--disable-shared

make
make install

Έπειτα αλλάχτηκε το αρχείο /etc/ld.so.conf στο οποίο δηλώνονται οι βιβλιοθήκες
του συστήµατος και εκτελέστηκε η εντολή:
ldconfig

Στο τέλος, επειδή υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις του πακέτου wx Widgets,
αλλάχτηκε το εκτελέσιµο wx-config της έκδοσης 2.6.0 (που βρίσκεται στο /usr/bin)
ώστε να δείχνει στο εκτελέσιµο wx-config της έκδοσης 2.6.2. Αυτό είναι
απαραίτητο αργότερα κατά την µεταγλώττιση του B.O.I.N.C. Η αλλαγή έγινε µε
τις εντολές:
cd /usr/bin
mv wx-config wx-config.old
ln -s /usr/local/wxwidgets2.6.2/bin/wx-config wx-config

•

Αρχεία

πηγαίου

κώδικα

της

βιβλιοθήκης

jpeg.

Η

βιβλιοθήκη

jpeg

χρησιµοποιείται στην δηµιουργία και εµφάνιση αρχείων εικόνων jpeg. Η
εγκατάσταση έγινε µε την εντολή:
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apt-get install libjpeg62-dev

5.3.3 Τελικές ρυθµίσεις
Μετά την εγκατάσταση των προαπαιτούµενων πακέτων είναι απαραίτητες κάποιες
ρυθµίσεις προτού εγκατασταθεί το λογισµικό της πλατφόρµας και προτού δηµιουργηθεί
ένα νέο project:
•

∆ηµιουργία ενός λογαριασµού στο σύστηµα ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την
εγκατάσταση του λογισµικού B.O.I.N.C καθώς και για την δηµιουργία των
projects. Στις παρούσες δοκιµές δηµιουργήθηκε ο λογαριασµός boincadm.

•

Απόδοση δικαιωµάτων στον λογαριασµό boincadm ώστε να µπορεί να δηµιουργεί
βάσεις δεδοµένων στην υπηρεσία mysql. Τα ίδια δικαιώµατα επίσης αποδόθηκαν
στον λογαριασµό υπό τον οποίο εκτελείται η υπηρεσία Apache. Για να αποδοθούν
αυτά τα δικαιώµατα έγινε σύνδεση αρχικά στην υπηρεσία mysql. Οι εντολές για
την απόδοση των δικαιωµάτων είναι οι ακόλουθες (εκτελέστηκαν σαν τον χρήστη
root):
mysql –p (σύνδεση στην mysql)
mysql> grant all on *.* to boincadm@localhost identified by '****';
mysql> grant all on *.* to boincadm identified by '****';
mysql> grant all on *.* to wwwdata@localhost identified by '****';

Τα αστεράκια υποδηλώνουν κάποιο συνθηµατικό το οποίο αποδίδεται στους
χρήστες και το οποίο φυσικά θα πρέπει να γνωρίζει ο διαχειριστής του
συστήµατος.
•

Προσθήκη του λογαριασµού υπό τον οποίο εκτελείται η υπηρεσία apache
(λογαριασµός www-data στο Debian GNU/Linux) στην οµάδα που ανήκει ο
λογαριασµός boincadm. Αυτό γίνεται ώστε να µπορεί η υπηρεσία apache να έχει
πρόσβαση εγγραφής και ανάγνωσης σε κάποια αρχεία των projects (τα οποία
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ανήκουν στον χρήστη boincadm). Η προσθήκη αυτή έγινε µε την αλλαγή, στο
αρχείο /etc/group, της γραµµής:
boincadm:x:1003

σε:
boincadm:x:1003:www-data

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο λογαριασµός υπό τον οποίο εκτελείται η υπηρεσία
apache µπορεί να διαφέρει από σύστηµα σε σύστηµα. Επίσης ο αναγνωριστικός
αριθµός του χρήστη boincadm (εδώ 1003) είναι ενδεικτικός και µπορεί να διαφέρει
από σύστηµα σε σύστηµα.
•

Προσθήκη

στο

αρχείο

ρυθµίσεων

της

υπηρεσίας

apache

(αρχείο

/etc/apache/httpd.conf) της γραµµής:
DefaultType application/octet-stream

•

Προσθήκη στην αρχή του script εκκίνησης της υπηρεσίας apache (αρχείο
/usr/sbin/apachectl) των γραµµών:
umask 2
export umask

Μετά από τις δύο παραπάνω αλλαγές θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας
apache.

5.4 Λογισµικό B.O.I.N.C
5.4.1 Μεταφόρτωση και µεταγλώττιση
Η µεταφόρτωση του λογισµικού (σε µορφή πηγαίου κώδικα) B.O.I.N.C στον εξυπηρετητή
γίνεται µέσω του εργαλείου CVS (Concurrent Versions System) το οποίο χρησιµοποιείται
από προγραµµατιστές εφαρµογών οι οποίοι δουλεύουν ταυτόχρονα στην ανάπτυξη ενός
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προγράµµατος. Μέσω αυτού του εργαλείου είναι δυνατόν να µεταφορτώσει κανείς την
τελευταία έκδοση σε πηγαίο κώδικά µιας εφαρµογής από τον κατάλογο στον οποίο έχει
τοποθετηθεί από την οµάδα ανάπτυξης. Ο κατάλογος αυτός βρίσκεται σε κάποιον
εξυπηρετητή και διαµοιράζεται µέσω του διαδικτύου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι από το
σηµείο αυτό και έπειτα, για τις εργασίες και τα βήµατα που πραγµατοποιήθηκαν,
χρησιµοποιήθηκε ο λογαριασµός boincadm. Η εντολή για την µεταφόρτωση της
τελευταίας έκδοσης (σε αυτήν την περίπτωση της έκδοσης 5.5.4) του λογισµικού
B.O.I.N.C είναι:
cvs -d :pserver:anonymous:@alien.ssl.berkeley.edu:/home/cvs/cvsroot \
checkout boinc

µε αυτή την εντολή δηµιουργείται στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη boincadm
(τυπικά /home/boincadm/) ο κατάλογος ‘boinc/’ ο οποίος περιέχει τους καταλόγους και τα
αρχεία του λογισµικού B.O.I.N.C. Οι εντολές της µεταγλώττισης εκτελέστηκαν µέσα από
αυτόν τον κατάλογο. Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης εδώ ότι όσοι κατάλογοι αναφέρονται
από εδώ και πέρα, αναφέρονται σχετικά µε τον προσωπικό κατάλογο του χρήστη
boincadm. Για την µεταγλώττιση του λογισµικού είναι απαραίτητη µια προεργασία.
Αρχικά εκτελείται η εντολή:
./_autosetup

ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο script το οποίο θα ελέγξει για την ύπαρξη των
προαπαιτούµενων για την µεταγλώττιση πακέτων. Το script αυτό ονοµάζεται configure και
είναι αυτό που πρέπει να εκτελεστεί έπειτα. Το συγκεκριµένο script δέχεται και κάποιες
παραµέτρους όπως ο κατάλογος εγκατάστασης και οι κατάλογοι που εδρεύουν κάποιες
βιβλιοθήκες οι οποίες είναι απαραίτητες για την µεταγλώττιση (εάν αυτές δεν µπορούν να
βρεθούν στους τυπικού καταλόγους βιβλιοθηκών του συστήµατος):
./configure --prefix=/home/boincadm/boinc_inst \
LDFLAGS=”–L/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib -pthread -L/usr/X11R6/lib \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_gtk2_xrc-2.6.a \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_gtk2_qa-2.6.a \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_gtk2_html-2.6.a \
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/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_gtk2_adv-2.6.a \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_gtk2_core-2.6.a \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_base_xml-2.6.a \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_base_net-2.6.a \
/usr/local/wxwidgets2.6.2/lib/libwx_base-2.6.a -pthread -lgtk-x11-2.0 \
-lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lpangoxft-1.0 -lpangox-1.0 \
-lpangoft2-1.0 -lpango-1.0 -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -lgthread-2.0 \
-lglib-2.0 -lXinerama -lXxf86vm -lpng -lexpat -lwxtiff-2.6 -lwxjpeg-2.6 \
-lz -ldl –lm”

Η παράµετρος prefix ορίζει τον κατάλογο εγκατάστασης και η παράµετρος ‘LDFLAGS’
τους καταλόγους βιβλιοθηκών που δεν εδρεύουν στους τυπικούς καταλόγους. Σε αυτή την
περίπτωση, η παράµετρος ‘LDFLAGS’ χρησιµοποιείται για να δηλώσει την τοποθεσία
των βιβλιοθηκών του πακέτου wx Widgets και έχει σαν περιεχόµενο την έξοδο της
εντολής:
wx-config –libs

Μετά την εκτέλεση του configure script, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιστρέψει
κάποιο µήνυµα λάθους, η µεταγλώττιση πραγµατοποιείται µε την εντολή:
make

Σε αυτό το σηµείο ο χρήστης, εάν το επιθυµεί, µπορεί να εγκαταστήσει τα εκτελέσιµα και
τις βιβλιοθήκες που παρήχθησαν από τη µεταγλώττιση στον κατάλογο που ορίστηκε από
την παράµετρο prefix. Η εντολή για αυτή την ενέργεια είναι:
make install

Το παραπάνω βήµα δεν είναι απαραίτητο καθώς εκτελέσιµα αυτά υπάρχουν ήδη µέσα
στον κατάλογο ‘boinc/’ και µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας από εκεί.
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5.4.2 Περιγραφή των στοιχείων του λογισµικού
Ο κατάλογος ‘boinc/’ περιέχει πολλά αρχεία και καταλόγους και δεν είναι δυνατόν να
αναφερθεί κανένας σε αυτούς ξεχωριστά. Πολλά από αυτά τα αρχεία χρησιµοποιούνται
από το σύστηµα CVS και άλλα κατά την διαδικασία µεταγλώττισης. Εδώ θα γίνει µια
αναφορά στους πιο σηµαντικούς καταλόγους και στο σκοπό που εξυπηρετούν:
•

api: Τα βασικά αρχεία πηγαίου κώδικα του πλαισίου προγραµµατισµού (API) του
B.O.I.N.C. Τα αρχεία αυτά χρησιµοποιούνται κατά την µεταγλώττιση των
εφαρµογών του εκάστοτε project.

•

apps: ∆οκιµαστικές εφαρµογές τις οποίες κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει σε
δοκιµαστικά projects για να βεβαιωθεί για την σωστή λειτουργία της πλατφόρµας.

•

client, clientgui και clientlib: Οι κατάλογοι αυτοί περιέχουν τα εκτελέσιµα και τις
βιβλιοθήκες για το πρόγραµµα-πελάτη του B.O.I.N.C για λειτουργικά συστήµατα
Linux.

•

db: Το πλαίσιο προγραµµατισµού (API) του B.O.I.N.C για την επικοινωνία µε την
υπηρεσία mysql.

•

doc: Η τεκµηρίωση της πλατφόρµας B.O.I.N.C.

•

html: Τα πρότυπα αρχεία του δικτυακού τόπου του εκάστοτε project. Με βάση
αυτά τα αρχεία δηµιουργείται ο δικτυακός τόπος κάθε project.

•

lib: Αρχεία πηγαίου κώδικα βιβλιοθηκών που χρησιµοποιούνται από το B.O.I.N.C.

•

test: Εφαρµογές γραµµένες σε γλώσσα προγραµµατισµού python µε τις οποίες
µπορεί κάποιος να ελέγξει την ορθότητα της εγκατάστασης της πλατφόρµας.

•

tools: Τα εκτελέσιµα των εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία
ενός project. Σε αυτό τον κατάλογο βρίσκονται τα εργαλεία για την δηµιουργία του
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σκελετού ενός project (make_project), την δηµιουργία των µονάδων εργασίας
(create_work), την ψηφιακή υπογραφή των εκτελέσιµών (sign_executable) κ.α.

5.5 ∆ηµιουργία ενός νέου project – MD5 Brute Force Attack
5.5.1 Η ιδέα πίσω από το νέο project
Προτού φυσικά κάποιος δηµιουργήσει ένα νέο project θα πρέπει να έχει ήδη υπόψη του
κάποιο υπολογιστικό πρόβληµα το οποίο επιθυµεί να λύσει. Στην συγκεκριµένη έρευνα,
και στα πλαίσια της δοκιµής της πλατφόρµας, το πρόβληµα το οποίο τέθηκε προς επίλυση
είναι η εύρεση του αρχικού κειµένου από ένα κρυπτοκείµενο το οποίο έχει δηµιουργηθεί
µε τον αλγόριθµο MD5. Ο αλγόριθµος MD5 είναι ένας αλγόριθµος κατακερµατισµού ενός
κειµένου ο οποίος παράγει για κάθε κείµενο ένα µοναδικό κρυπτοκείµενο το οποίο
αναφέρεται συχνά και σαν digest του αρχικού κειµένου (MD5 2006). Η µέθοδος που
επιλέχτηκε για το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι αυτή της εξαντλητικής αναζήτησης η
οποία είναι η πιο χρονοβόρα αλλά και η πιο σίγουρη ότι θα βρει αποτέλεσµα. Οι µόνες
υποθέσεις που γίνονται είναι ότι α) ξέρουµε τον αριθµό των χαρακτήρων του αρχικού
κειµένου (το κρυπτοκείµενο είναι ούτως ή άλλως 32 χαρακτήρες ασχέτως του µεγέθους
του αρχικού κειµένου) και β) γνωρίζουµε τους χαρακτήρες που είναι δυνατόν να έχει κάθε
θέση του αρχικού κειµένου.
Η µέθοδος της εξαντλητικής αναζήτησης είναι αρκετά απλή: Η εφαρµογή θα γνωρίζει το
κρυπτοκείµενο και των αριθµό των χαρακτήρων, έστω ν, του αρχικού κειµένου. Στη
συνέχεια θα λειτουργεί µε µια επαναληπτική διαδικασία στην οποία κάθε φορά θα
δηµιουργείται ένα αρχικό κείµενο από τους δυνατούς συνδυασµούς των ν θέσεων του
αρχικού κειµένου, θα κρυπτογραφείται µε τον αλγόριθµο MD5 και το αποτέλεσµα θα
συγκρίνεται µε το γνωστό κρυπτοκείµενο. Για παράδειγµα εάν το αρχικό κείµενο είναι
τεσσάρων χαρακτήρων και ξέρουµε ότι είναι δυνατόν κάθε χαρακτήρας να πάρει τιµή από
τους 26 χαρακτήρες του λατινικού αλφάβητου (έστω µόνο οι µικροί χαρακτήρες) τότε οι
πιθανοί συνδυασµοί είναι 26 4 = 456976 (τα πιθανά αρχικά κείµενα). Σε κάθε επανάληψη,
η εφαρµογή θα δηµιουργεί ένα πιθανό αρχικό κείµενο (την πρώτη φορά ‘aaaa’, την
δεύτερη ‘aaab’ κ.ο.κ), θα το κρυπτογραφεί και θα κάνει την σύγκριση. Η µέθοδος αυτή
είναι γνωστή και ως Brute Force Attack σε έναν αλγόριθµο. Φυσικά θα πρέπει η όλη
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διαδικασία να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να κατανεµηθεί σε πολλούς
υπολογιστές. Λεπτοµέρειες για την υλοποίηση του project και της εφαρµογής θα δοθούν
στην επόµενη ενότητα (5.6).

5.5.2 ∆ηµιουργία του σκελετού του project
Το αρχικό βήµα για την δηµιουργία ενός project είναι η δηµιουργία των βασικών
καταλόγων και των πρότυπων αρχείων του τα οποία θα πρέπει έπειτα να τροποποιηθούν
κατάλληλα. Η δηµιουργία αυτού του βασικού σκελετού γίνεται µε την εκτέλεση του
προγράµµατος ‘make_project’ το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο ‘boinc/tools/’ του
λογισµικού B.O.I.N.C. Αναλυτικότερα το συγκεκριµένο πρόγραµµα κάνει τα εξής:
•

∆ηµιουργεί τον κατάλογο του project (κάτω από τον κατάλογο ‘projects/’) και τους
απαραίτητους υποκαταλόγους του.

•

∆ηµιουργεί τα απαραίτητα κλειδιά για την ψηφιακή υπογραφή των εκτελέσιµων
των εφαρµογών.

•

∆ηµιουργεί και αρχικοποιεί την βάση δεδοµένων του project.

•

Αντιγράφει τα πρότυπα αρχεία του δικτυακού τόπου του project από τον κατάλογο
‘boinc/’ καθώς και τα απαραίτητα εκτελέσιµα µε τα οποία γίνεται η διαχείριση του
project.

•

∆ηµιουργεί το αρχικό αρχείο ρυθµίσεων του project.

•

∆ηµιουργεί τις ρυθµίσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιγραφτούν στο αρχείο
ρυθµίσεων της υπηρεσίας apache ώστε να είναι προσβάσιµος ο δικτυακός τόπος
του project.

•

∆ηµιουργεί τις ρυθµίσεις οι οποίες θα πρέπει να εισαχθούν στην υπηρεσία CRON
του συστήµατος (υπηρεσία για την αυτόµατη εκτέλεση προγραµµάτων σε
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καθορισµένες χρονικές στιγµές) ώστε να γίνεται αυτόµατη εκκίνηση των
υπηρεσιών του project.
Το κάθε στοιχείο του project θα αναλυθεί στις παρακάτω υποενότητες. Θα πρέπει να
επαναληφθεί εδώ ότι το κάθε project έχει ένα URL σαν αναγνωριστικό από το οποίο
ζητάνε οι υπολογιστές µέρος της εργασίας που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Το URL αυτό
είναι επίσης η διεύθυνση του δικτυακού τόπου του project.
Κάθε project θα πρέπει φυσικά να έχει και ένα όνοµα. Συγκεκριµένα θα πρέπει να έχει ένα
µικρό απλουστευµένο όνοµα και ένα πιο περιγραφικό. Για το δοκιµαστικό project της
αποκρυπτογράφησης των κειµένων MD5 επιλέχθηκε σαν µικρό όνοµα το «md5_bf» και
σαν περιγραφικό το «MD5 Brute Force Testing Application». Στη συνέχεια εκτελέστηκε
το πρόγραµµα make_project από τον κατάλογο ‘boinc/tools/’:
./make_project –-db_name md5_bf --db_passwd '*****' --db_host localhost
md5_bf "MD5 Brute Force Testing Application"

Οι παράµετροι που δόθηκαν στο πρόγραµµα είναι το συνθηµατικό για την σύνδεση στην
υπηρεσία mysql, το όνοµα του εξυπηρετητή που εκτελείται η υπηρεσία mysql (τυπικά
localhost) και τα ονόµατα του project (το απλό όνοµα καθώς και το πιο περιγραφικό). Για
µια πλήρη λίστα των παραµέτρων του προγράµµατος make_project µπορεί κάποιος να
συµβουλευτεί την τεκµηρίωση στον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας.

5.5.3 Περιγραφή των καταλόγων και αρχείων του project
Μετά την εκτέλεση του προγράµµατος make_project έχει δηµιουργηθεί ο κατάλογος
md5_bf του project µέσα στον κατάλογο ‘/home/boincadm/projects/’. Μέσα σε αυτόν τον
κατάλογο βρίσκονται διάφοροι υποκατάλογοι οι οποίοι εξυπηρετούν και διαφορετικό
σκοπό ο καθένας:
•

apps: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα εκτελέσιµα των εφαρµογών.
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•

bin: Εδώ περιέχονται τα εκτελέσιµα των υπηρεσιών του project καθώς και τα script
εκκίνησης / απενεργοποίησης του project.

•

cgi-bin: Εκτελέσιµα cgi (Common Gateway Interface) τα οποία χρησιµοποιούνται
στην διαχείριση στοιχείων του project µέσω του δικτυακού του τόπου.

•

log_HOSTNAME:

Αρχεία

καταγραφής

γεγονότων.

Στα

αρχεία

αυτά

καταγράφονται η εκκίνηση / απενεργοποίηση του project, η επικοινωνία του
project µε τους υπολογιστές κ.α. (όπου HOSTNAME υπονοείται το όνοµα του
εξυπηρετητή).
•

pid_HOSTNAME: Αρχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες του
project π.χ για την καταγραφή του αριθµού διεργασίας της κάθε υπηρεσίας.

•

download: Εδώ τοποθετούνται τα εκτελέσιµα των εφαρµογών (αντιγράφονται από
τον κατάλογο apps) για µεταφόρτωση από τους υπολογιστές. Εδώ επίσης
τοποθετούνται τα αρχεία εισόδου τα οποία µεταφέρονται στους υπολογιστές.

•

html: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τις σελίδες PHP του δικτυακού τόπου για την
δηµόσια πρόσβαση και εγγραφή των χρηστών του project, αλλά και για την
ιδιωτική πρόσβαση των διαχειριστών στα δικτυακά εργαλεία επίβλεψης και
τροποποίησης στοιχείων του project.

•

keys: Εδώ τοποθετούνται τα κλειδιά µε τα οποία γίνεται η ψηφιακή υπογραφή των
εκτελέσιµων των εφαρµογών (µεταξύ άλλων αρχείων).

•

upload: Σε αυτόν τον κατάλογο τοποθετούνται τα διάφορα αρχεία τα οποία
µεταφορτώνονται στον εξυπηρετητή (π.χ τα αρχεία εξόδου µιας µονάδας
εργασίας).

Επιπλέον από τους παραπάνω καταλόγους, το πρόγραµµα make_project δηµιουργεί και το
κεντρικό αρχείο ρυθµίσεων του project, το config.xml, στον βασικό κατάλογο του project.
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Το αρχείο αυτό περιέχει πολλές ρυθµίσεις, όπως τα στοιχεία της βάσης του project, οι
τοποθεσίες των διαφόρων καταλόγων του project (ώστε να είναι δυνατόν να αλλάξει
κάποιος τα ονόµατα και το σηµείο στο οποίο βρίσκονται), το URL του project, τις
υπηρεσίες που εκτελούνται κ.α. Οι ρυθµίσεις είναι πάρα πολλές και για µια αναλυτική
παρουσίαση τους είναι καλύτερο κάποιος να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της
πλατφόρµας B.O.I.N.C για περισσότερες πληροφορίες. Η δοµή του αρχείου αυτού είναι σε
XML όπως και των περισσότερων αρχείων του project.

5.5.4 Περιγραφή των υπηρεσιών του project
Κάθε project έχει κάποιες υπηρεσίες (µε τα κατάλληλα εκτελέσιµα). Κάθε υπηρεσία θα
πρέπει να αναφέρεται στο αρχείο config.xml. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
•

Work generator: Η υπηρεσία αυτή (εάν έχει δηµιουργηθεί για ένα project)
δηµιουργεί συνεχώς µονάδες εργασίας και τα αντίστοιχα αρχεία εισόδου. Το
εκτελέσιµο της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να δηµιουργηθεί από την οµάδα
ανάπτυξης του project και δεν παρέχεται από την πλατφόρµα. Εναλλακτικά, ο
χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει µεµονωµένα µονάδες εργασίας µε το πρόγραµµα
create_work

(κατάλογος

‘projects/md5_bf/bin/’).

Παρέχεται

επίσης

σαν

δοκιµαστικό εκτελέσιµο για αυτή την υπηρεσία το πρόγραµµα ‘make_work’
(κατάλογος ‘projects/md5_bf/bin/’) το οποίο απλά δηµιουργεί πολλά αντίγραφα
µιας µονάδας εργασίας για δοκιµαστικούς σκοπούς. Στο παρόν project δεν
δηµιουργήθηκε αυτή η υπηρεσία καθώς οι µονάδες εργασίες δηµιουργήθηκαν
µεµονωµένα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει µια τέτοια
υπηρεσία για κάθε εφαρµογή του project.
•

Feeder: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την πλατφόρµα B.O.I.N.C, είναι
ανεξάρτητη του εκάστοτε project και χρησιµοποιείται από όλες τις εφαρµογές του.
Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την τροφοδότηση της υπηρεσίας
προγραµµατισµού εργασιών (scheduling service) µε εγγραφές από την βάση
δεδοµένων. Η τροφοδότηση γίνεται µέσω ενός τµήµατος διαµοιρασµένης µνήµης
που δηµιουργεί η υπηρεσία µέσω του οποίου επικοινωνεί µε το CGI εκτελέσιµο
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της υπηρεσίας προγραµµατισµού εργασιών. Τα δεδοµένα τα οποία τροφοδοτούνται
περιλαµβάνουν τις εφαρµογές, τις εκδόσεις εφαρµογών και δεδοµένα σχετικά µε
τις εργασίες (π.χ ένα αποτέλεσµα το οποίο δεν έχει αποσταλεί ακόµα µαζί µε την
αντίστοιχη µονάδα εργασίας).
•

Transitioner: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την πλατφόρµα B.O.I.N.C, είναι
ανεξάρτητη του εκάστοτε project και χρησιµοποιείται από όλες τις εφαρµογές του.
Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των αλλαγών στις καταστάσεις
των µονάδων εργασίας και των αποτελεσµάτων. ∆ηµιουργεί τα αρχικά
αποτελέσµατα για µια µονάδα εργασίας και δηµιουργεί περισσότερα αποτελέσµατα
όταν συµβούν λάθη ή λήξουν κάποιοι χρονοµετρητές.

•

Validator: Η έννοια της επικύρωσης των αποτελεσµάτων αναφέρθηκε και στο
κεφάλαιο τέσσερα και είναι απαραίτητη όταν το project χρησιµοποιεί τους
πλεονάζοντες υπολογισµούς (redundant computing) για να επικυρώσει διαφορετικά
αποτελέσµατα για την ίδια µονάδα εργασίας. Σε γενικές γραµµές, η υπηρεσία αυτή
συγκρίνει τα διαφορετικά αποτελέσµατα και αποφασίζει εάν µπορεί να εξάγει ένα
έγκυρο αποτέλεσµα από αυτά (το «κανονικό» αποτέλεσµα). Η υπηρεσία αυτή δεν
παρέχεται από την πλατφόρµα και θα πρέπει να δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τις
ανάγκες του project. Παρόλα αυτά, στον δικτυακό τόπο της πλατφόρµας
παρέχονται οδηγίες για την δηµιουργία της υπηρεσίας και παρέχεται και µια απλή
µορφή

της,

το

πρόγραµµα

‘sample_trivial_validator’

(‘κατάλογος

projects/md5_bf/bin/’), η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από απλά projects που
δεν χρειάζονται επικύρωση των αποτελεσµάτων. Στο συγκεκριµένο δοκιµαστικό
project χρησιµοποιήθηκε η απλή µορφή αυτής της υπηρεσίας καθώς οι δοκιµές
έγιναν σε εργαστήριο και δεν υπήρχε ανάγκη για επικύρωση των αποτελεσµάτων.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει µια τέτοια υπηρεσία για κάθε
εφαρµογή του project.
•

Assimilator: Η υπηρεσία της «αφοµοίωσης» των αποτελεσµάτων αναφέρθηκε και
αυτή στην ενότητα των πλεοναζόντων υπολογισµών. Η υπηρεσία αυτή
διαχειρίζεται τα «ολοκληρωµένα» αποτελέσµατα, δηλαδή τα «κανονικά»
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αποτελέσµατα καθώς και αυτά τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχηµένα. ∆εν
παρέχεται από την πλατφόρµα και θα πρέπει να δηµιουργηθεί από την οµάδα
ανάπτυξης σύµφωνα µε τις οδηγίες του δικτυακού τόπου της πλατφόρµας. Στο
συγκεκριµένο project χρησιµοποιήθηκε η απλή µορφή της υπηρεσίας που
παρέχεται από την πλατφόρµα, το πρόγραµµα ‘sample_dummy_assimilator’
(κατάλογος

‘projects/md5_bf/bin/’), το

οποίο

καταχωρεί

στην βάση

τα

«ολοκληρωµένα» αποτελέσµατα. Θα πρέπει κι εδώ να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να
υπάρχει µια τέτοια υπηρεσία για κάθε εφαρµογή του project
•

File deletion: Η υπηρεσία της διαγραφής των αρχείων, το πρόγραµµα file_deleter
(κατάλογος ‘projects/md5_bf/bin/’), είναι ανεξάρτητη της κάθε εφαρµογής του
project και παρέχεται από την πλατφόρµα B.O.I.N.C. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη
για την διαγραφή των αρχείων εισόδου και εξόδου από τον εξυπηρετητή όταν αυτά
δεν είναι πλέον απαραίτητα.

•

Database purging: Η υπηρεσία της εκκαθάρισης της βάσης δεδοµένων, το
πρόγραµµα ‘db_purge’ (κατάλογος ‘projects/md5_bf/bin/’), είναι ανεξάρτητη της
κάθε εφαρµογής του project και παρέχεται από την πλατφόρµα B.O.I.N.C. Η
υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διαγραφή των εγγραφών της βάσης δεδοµένων
που σχετίζονται µε τις µονάδες εργασίας και τα αποτελέσµατα όταν αυτές δεν είναι
πλέον απαραίτητες. Με αυτό τον τρόπο, η βάση δεδοµένων παραµένει σε ένα
σταθερό µέγεθος ακόµα και εάν το project θα τρέχει για πολύ χρόνο.

Όπως έχει γίνει κατανοητό δεν είναι απαραίτητο να είναι όλες οι υπηρεσίες ενεργές για
ένα project. Για παράδειγµα η υπηρεσία work generator και db_purge δεν
ενεργοποιήθηκαν στο δοκιµαστικό project του MD5 Brute Force Attack. Απαραίτητες
βέβαια είναι οι υπόλοιπες υπηρεσίες, ειδικότερα οι υπηρεσίες feeder και transitioner.

5.5.5 Περιγραφή της βάσης δεδοµένων
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µια βάση δεδοµένων δηµιουργείται για το κάθε project
από το πρόγραµµα make_project. Σε γενικές γραµµές ο διαχειριστής του project δεν θα
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χρειαστεί να τροποποιήσει την βάση αυτή απευθείας. Εάν παρόλα αυτά θα πρέπει να γίνει
κάποια διαχείριση της βάσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο γραµµής εντολών της
υπηρεσίας mysql ή οι διαχειριστικές σελίδες του δικτυακού τόπου του project. Οι βασικοί
πίνακες αυτής της βάσης είναι (πίνακας 5.1):

Όνοµα πίνακα
platform

Περιγραφή
Οι πλατφόρµες που ορίζονται για το project.
Οι εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί για το project.

app

Οι εκδόσεις των εφαρµογών. Κάθε εγγραφή περιλαµβάνει και
app_version

το URL για την µεταφόρτωση της εφαρµογής καθώς και την
MD5 υπογραφή της εφαρµογής.
Οι περιγραφές των χρηστών, των e-mail διευθύνσεων τους,

user

των συνθηµατικών κ.α
Οι περιγραφές των υπολογιστών που συµµετέχουν στο

host

project.
Οι περιγραφές των µονάδων εργασίας. Οι περιγραφές των
αρχείων εισόδου αποθηκεύονται σε ένα κείµενο XML σε
κατάλληλο πεδίο. Εδώ επίσης αποθηκεύονται οι αριθµοί των

workunit

αποτελεσµάτων που συνδέονται µε την κάθε µονάδα
εργασίας καθώς και οι αριθµοί των αποτελεσµάτων που
έχουν αποσταλεί, που έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία και
που έχουν αποτύχει.
Οι περιγραφές των αποτελεσµάτων. Περιλαµβάνεται η
κατάσταση του κάθε αποτελέσµατος. Περιλαµβάνονται
επίσης πολλά στοιχεία, όπως ο χρόνος που απασχολήθηκε ο

result

επεξεργαστής, η κατάσταση µε την οποία ολοκληρώθηκε το
αποτέλεσµα καθώς και η κατάσταση της επικύρωσης του
αποτελέσµατος. Τα επιπλέον αυτά στοιχεία έχουν νόηµα
µόνο αφού το αποτέλεσµα έχει αποσταλεί.
Πίνακας 5.1. Βασικοί πίνακες της βάσης ενός project.
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5.5.6 Αρχικές ρυθµίσεις – δηµιουργία δικτυακού τόπου
Αφού δηµιουργήθηκε ο σκελετός του project και η βάση δεδοµένων, θα πρέπει να γίνουν
κάποιες ρυθµίσεις στο project προτού δηµιουργηθούν οι εφαρµογές του. Στον βασικό
κατάλογο του project (‘projects/md5_bf/’) έχει δηµιουργηθεί από το πρόγραµµα
make_project το αρχείο ‘md5_bf.httpd.conf’ τα περιεχόµενα του οποίου θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στο αρχείο ρυθµίσεων της υπηρεσίας apache ώστε να είναι διαθέσιµος ο
δικτυακός τόπος του project. Μετά το βήµα αυτό θα πρέπει να γίνει και επανεκκίνηση της
υπηρεσίας apache. Το αρχείο ‘md5_bf.httpd.conf’ περιέχει τα εξής:
## Settings for BOINC project MD5 Brute Force Testing Application
Alias /md5_bf /home/boincadm/projects/md5_bf/html/user
Alias /md5_bf_ops /home/boincadm/projects/md5_bf/html/ops
ScriptAlias /md5_bf_cgi /home/boincadm/projects/md5_bf/cgi-bin
# Note: projects/*/keys/ should NOT be readable!
<Directory "/home/boincadm/projects/md5_bf/html">
Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory "/home/boincadm/projects/md5_bf/cgi-bin">
Options ExecCGI
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Στο αρχείο αυτό ουσιαστικά ορίζεται ο δηµόσιος δικτυακός τόπος του project στο URL
http://HOSTNAME/md5_bf/, ο διαχειριστικός δικτυακός τόπος του project στο URL
http://HOSTNAME/md5_bf_ops/

καθώς

και

οι

κατάλογοι

µε

τους

οποίους

αντιστοιχίζονται στην δοµή των καταλόγων του project (‘projects/md5_bf/html/’ και
‘projects/md5_bf/html/ops/’ αντίστοιχα). Υπονοείται πάλι φυσικά ότι η λέξη HOSTNAME
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αντιπροσωπεύει το δικτυακό όνοµα του εξυπηρετητή π.χ sapfo.it.uom.gr. Για να
λειτουργήσει σωστά ο δικτυακός τόπος του project είναι απαραίτητη επίσης η αλλαγή
κάποιων ρυθµίσεων στο αρχείο ‘projects/md5_bf/html/project/project.inc’ το οποίο
περιέχει ρυθµίσεις του δικτυακού τόπου. Σε αυτό το αρχείο οι γραµµές:
define("PROJECT", "Test Project");
define("COPYRIGHT_HOLDER", "Test Group");
define("SYS_ADMIN_EMAIL", "admin@$master_url");

θα πρέπει να αλλαχθούν π.χ σε:
define("PROJECT", "MD5 Brute Force Test Project");
define("COPYRIGHT_HOLDER", "University of Macedonia");
define("SYS_ADMIN_EMAIL", "kgeorga@uom.gr");

ώστε να απεικονίζουν τις σωστές πληροφορίες του δικτυακού τόπου (Εικόνα 5.1).

Εικόνα 5.1. ∆ηµόσιος δικτυακός τόπος του νέου project.
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Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αρχικές ρυθµίσεις ώστε το project να
είναι πιο ασφαλές. Θα πρέπει αρχικά να προστατευτεί ο διαχειριστικός τόπος του project
(Εικόνα 5.2 - http://HOSTNAME/md5_bf_ops/) από την µη εγκεκριµένη πρόσβαση.

Εικόνα 5.2. ∆ιαχειριστικός δικτυακός τόπος του νέου project.
Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η δηµιουργία του αρχείου ‘.htaccess’ στον κατάλογο
‘projects/md5_bf/html/ops/’ µε το περιεχόµενο:
AuthUserFile /home/boincadm/projects/md5_bf/html/ops/.htpasswd
AuthName "MD5 Brute Force Test Application Admin Space"
AuthType Basic
require valid-user

Η πρώτη γραµµή αναφέρει το αρχείο στο οποίο βρίσκονται οι έγκυροι χρήστες οι οποίοι
θα έχουν πρόσβαση στον διαχειριστικό δικτυακό τόπο και η δεύτερη το µήνυµα που θα
εµφανίζεται κατά την πρόσβαση. Το αρχείο ‘.htpasswd’ µπορεί να δηµιουργηθεί µε το
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πρόγραµµα ‘htpasswd’ που παρέχεται από την υπηρεσία apache και το περιεχόµενο του
έχει γραµµές της µορφής:
md5user:GHM9W/t3vaQzo

ονόµατα χρηστών δηλαδή µαζί µε τα κρυπτογραφηµένα συνθηµατικά τους. Με αυτό τον
τρόπο η υπηρεσία apache θα εµφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου κάθε φορά που κάποιος
προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στον διαχειριστικό δικτυακό τόπο όπου θα του ζητάει
όνοµα χρήστη και συνθηµατικό για την πρόσβαση.
Σαν επιπλέον µέτρο ασφάλεια θα πρέπει να προστατευτούν τα κλειδιά µε τα οποία γίνεται
η ψηφιακή υπογραφή των αρχείων. Τα κλειδιά αυτά εδρεύουν στον κατάλογο
‘projects/md5_bf/keys/’ και θα πρέπει να µετακινηθούν σε κατάλογο εκτός του project για
αποφυγή πρόσβασης µη εγκεκριµένων χρηστών. Για αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε ο
κατάλογος ‘secure/md5_bf/keys/’ και µεταφέρθηκαν εκεί τα αρχεία. Για να αντανακλάται
η µετακίνηση των κλειδιών είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραµµών στο αρχείο
‘config.xml’:
<key_dir>
/home/boincadm/projects/md5_bf/keys/
</key_dir>

σε:
<key_dir>
/home/boincadm/secure/md5_bf/keys/
</key_dir>

5.5.7 ∆ηµιουργία πλατφόρµων
Μετά τις πρώτες αρχικές ρυθµίσεις θα πρέπει να οριστούν οι πλατφόρµες τις οποίες
υποστηρίζει το project. Στον βασικό κατάλογο υπάρχει έτοιµο το πρότυπο αρχείο
‘project.xml’ στο οποίο ορίζονται οι βασικές πλατφόρµες. Τα περιεχόµενα αυτού του
αρχείου είναι:
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<boinc>
<platform>
<name>i686-pc-linux-gnu</name>
<user_friendly_name>Linux/x86</user_friendly_name>
</platform>
<platform>
<name>windows_intelx86</name>
<user_friendly_name>Windows/x86</user_friendly_name>
</platform>
<platform>
<name>sparc-sun-solaris2.7</name>
<user_friendly_name>Solaris/SPARC</user_friendly_name>
</platform>
<platform>
<name>i686-apple-darwin</name>
<user_friendly_name>Mac OS X (Intel)</user_friendly_name>
</platform>
<platform>
<name>powerpc-apple-darwin</name>
<user_friendly_name>Mac OS X (PowerPC)</user_friendly_name>
</platform>
<platform>
<name>anonymous</name>
<user_friendly_name>anonymous</user_friendly_name>
</platform>
<app>
<name>uppercase</name>
<user_friendly_name>upperCASE</user_friendly_name>
</app>
</boinc>

∆εν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στις πλατφόρµες καθώς οι πολύ βασικές ορίζονται
(π.χ εκτελέσιµα συµβατά µε αρχιτεκτονικές 686 σε Linux και Windows). Παρόλα αυτά θα
πρέπει να γίνει αλλαγή του τµήµατος ‘<app>…</app>’ που περιγράφει την εφαρµογή,
ώστε να αντανακλά την εφαρµογή που δηµιουργείται για το δοκιµαστικό project. Σε αυτό
το τµήµα ουσιαστικά δίνεται ένα µικρό όνοµα για την εφαρµογή (‘<name>…</name>’)
καθώς και ένα πιο περιγραφικό (‘<user_friendly_name>…</user_friendly_name>’). Οι
αλλαγές που έγιναν παρατίθενται παρακάτω:
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<app>
<name>md5_bf</name>
<user_friendly_name>MD5 Brute Force Attack</user_friendly_name>
</app>

Για να µπορέσουν να καταχωρηθούν αυτές οι πληροφορίες στην βάση δεδοµένων είναι
απαραίτητη µετά τις αλλαγές η εκτέλεση της εντολής:
xadd

από τον κατάλογο ‘projects/md5_bf/bin/’.

5.6 ∆ηµιουργία των εφαρµογών
5.6.1 Ανάλυση της εφαρµογής MD5 Brute Force Attack
Η λογική πίσω από την µέθοδο της εξαντλητικής αναζήτησης του αρχικού κειµένου
δοθέντος ενός MD5 κρυπτοκειµένου, εξηγήθηκε σε προηγούµενη ενότητα. Στο σηµείο
αυτό θα δοθούν κάποιες περισσότερες λεπτοµέρειες για την υλοποίηση αυτής της
εξαντλητικής αναζήτησης στο συγκεκριµένο project.
Αρχικά θα πρέπει να δοθούν κάποιες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις υποθέσεις που έγιναν
στην υλοποίηση αυτής της εφαρµογής καθώς και µε τις απαιτήσεις που τέθηκαν. Η
βασικότερη υπόθεση που έγινε είναι ότι το αρχικό κείµενο είναι επτά χαρακτήρων. Η
επιλογή των επτά χαρακτήρων έγινε έπειτα από δοκιµές εκτέλεσης του αλγορίθµου ώστε
να είναι τα σχετικά χρονικά όρια εκτέλεσης γνωστά. Μια δεύτερη υπόθεση που έγινε είναι
ότι οι δυνατοί χαρακτήρες του αρχικού κειµένου (οι χαρακτήρες που εν δυνάµει µπορεί να
βρεθούν σε µια θέση του κειµένου) είναι 65, τα µικρά λατινικά γράµµατα a-z, τα κεφαλαία
λατινικά γράµµατα A-Z, οι αριθµοί 0-9 και οι χαρακτήρες ‘.’, ‘=’ και ‘!’. Τέθηκε έπειτα η
απαίτηση ότι η εφαρµογή θα πρέπει να είναι παραµετροποιήσιµη, οπότε το γνωστό
κρυπτοκείµενο θα πρέπει να δίνεται σαν µέρος των αρχείων εισόδου και να µην είναι
ενσωµατωµένο στον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής. Με αυτό τον τρόπο η εφαρµογή θα
δουλεύει για οποιοδήποτε γνωστό κρυπτοκείµενο.
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Ο αλγόριθµος της εξαντλητικής αναζήτησης δεν είναι κατανεµηµένος εξ’ ορισµού. Για να
µπορέσει να υλοποιηθεί µε κατανεµηµένο τρόπο, το κείµενο το οποίο θα δηµιουργείται
κάθε φορά και θα κρυπτογραφείται για να συγκριθεί µε το γνωστό κρυπτοκείµενο
χωρίστηκε σε ένα σταθερό και ένα µεταβλητό µέρος. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριµένη
εφαρµογή έγινε η υπόθεση ότι το αρχικό κείµενο είναι επτά χαρακτήρων. Οι πρώτοι τρεις
χαρακτήρες θα δίνονται σταθερά σαν µέρος του αρχείου εισόδου και η εφαρµογή θα
πρέπει να κάνει την αναζήτηση στους υπόλοιπους τέσσερις. Για παράδειγµα δοθέντων των
σταθερών χαρακτήρων ‘ace’, η εφαρµογή την πρώτη φορά θα δηµιουργήσει το κείµενο
‘aceaaaa’, την δεύτερη φορά το κείµενο ‘aceaaab’ κ.ο.κ. Χρησιµοποιώντας αυτή τη λογική
θα δηµιουργηθούν 65 3 = 274625 αρχεία εισόδου και το κάθε αρχείο θα περιέχει το
σταθερό πρόθεµα των τριών χαρακτήρων. Θα υπάρχει επίσης ένα αρχείο εισόδου µε το
γνωστό κρυπτοκείµενο. Κάθε µονάδα εργασίας θα έχει σαν αρχείο εισόδου ένα από τα
παραπάνω αρχεία και το αρχείο µε το γνωστό κρυπτοκείµενο οπότε µε αυτό τον τρόπο
δηµιουργούνται και ίσες σε αριθµό µονάδες εργασίας που διανέµονται κατανεµηµένα
στους υπολογιστές. Το αρχείο εξόδου θα περιέχει τον αριθµό 1 ή 0 ανάλογα µε το εάν η
εφαρµογή βρήκε ή όχι αποτέλεσµα αντίστοιχα, καθώς και ένα µήνυµα σχετικά µε το
αποτέλεσµα. Στο αρχείο εξόδου θα περιέχονται επίσης και οι αριθµοί των συγκρίσεων που
έγιναν στην συγκεκριµένη µονάδα εργασίας.

5.6.2 Οι δοκιµαστικές εφαρµογές του B.O.I.N.C – boinc_samples
Σαν

βάση

για

την

δηµιουργία

των

εφαρµογών

του

δοκιµαστικού

project

χρησιµοποιήθηκαν οι πρότυπες εφαρµογές που παρέχει η πλατφόρµα B.O.I.N.C. Αυτές
µπορούν να µεταφορτωθούν πάλι µέσω του συστήµατος CVS. Η εντολή µε την οποία
έγινε η µεταφόρτωση είναι (υποθέτουµε ότι εκτελείται στην βάση του προσωπικού
καταλόγου του χρήστη boincadm):
cvs -d :pserver:anonymous:@alien.ssl.berkeley.edu:/home/cvs/cvsroot \
checkout boinc_samples

Με την παραπάνω εντολή δηµιουργείται ο κατάλογος ‘boinc_samples/’, στο ίδιο επίπεδο
µε τον κατάλογο ‘boinc/’, στον οποίο περιέχονται οι κατάλογοι των δοκιµαστικών
εφαρµογών. Η διατήρηση της δοµής των καταλόγων ‘boinc/’ και ‘boinc_samples/’ στο
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ίδιο επίπεδο είναι πολύ σηµαντική κατά την µεταγλώττιση της εκάστοτε εφαρµογής καθώς
θα πρέπει τα script µεταγλώττισης να µπορούν να βρουν τα αρχεία του πλαισίου
προγραµµατισµού του B.O.I.N.C που εδρεύουν στον κατάλογο ‘boinc/’. Πέρα από τους
καταλόγους των δοκιµαστικών εφαρµογών, ο κατάλογος ‘boinc_samples/’ περιέχει
καταλόγους µε πηγαίο κώδικα βιβλιοθηκών που είναι απαραίτητες για την δηµιουργία των
γραφικών από τις εφαρµογές.
Στις παρούσες δοκιµές µας ενδιαφέρει κυρίως η εφαρµογή uppercase η οποία παρέχεται
από την πλατφόρµα και η οποία εδρεύει στον κατάλογο ‘boinc_samples/uppercase/’ . Η
εφαρµογή αυτή δέχεται ένα αρχείο κειµένου σαν είσοδο και µετατρέπει κάθε γράµµα του
αρχείου αυτού σε κεφαλαίο. Στον κατάλογο περιέχονται τα αρχεία ‘upper_case.C’ (ο
πηγαίος κώδικας της εφαρµογής), το αρχείο ‘uc_graphics.C’ (ο πηγαίος κώδικας για την
δηµιουργία γραφικών από την εφαρµογή) και το αρχείο ‘Makefile’ µε το οποίο
µεταγλωττίζονται τα δύο προηγούµενα αρχεία και συνδέονται για να παράγουν το
εκτελέσιµο της εφαρµογής. Το αρχείο ‘upper_case.C’, το οποίο είναι και το βασικό που
χρησιµοποιείται για την δηµιουργία της εφαρµογής του δοκιµαστικού project, παρατίθεται
στο παράρτηµα στο τέλος της εργασίας. Σε αυτό µπορεί να δει κανείς την βασική δοµή
µιας B.O.I.N.C εφαρµογής καθώς και τις βασικές συναρτήσεις που πρέπει να καλούνται σε
κάθε φορά. Το αρχείο ‘uc_graphics.C’, το οποίο δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή για να το
χρησιµοποιήσει κάποιος, παρέχει απλά γραφικά για τις εφαρµογές, όταν τρέχουν σαν
προγράµµατα προφύλαξης οθόνης.
Η βασική δοµή µιας εφαρµογής B.O.I.N.C είναι αρκετά απλή. Πριν από κάθε συνάρτηση
πρέπει να καλείται η συνάρτηση boinc_init(…) η οποία αρχικοποιεί στοιχεία της
πλατφόρµας που έχουν ενσωµατωθεί στην εφαρµογή, έπειτα θα πρέπει να καλείται η
συνάρτηση worker(…) η οποία εκτελεί και τον βασικό υπολογισµό και στο τέλος θα
πρέπει να καλείται η συνάρτηση boinc_finish(…) η οποία τερµατίζει την εφαρµογή.
Φυσικά αυτή είναι η πιο απλή µορφή που µπορεί να έχει µια εφαρµογή καθώς πιο
πολύπλοκες εφαρµογές µπορεί να έχουν πιο πολύπλοκη δοµή. Στην παρούσα εργασία η
λογική ήταν να δοθεί µια απλή µορφή των εφαρµογών ώστε να γίνουν και πιο κατανοητές.
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5.6.3 ∆ηµιουργία της εφαρµογής md5_bf για Linux
Για την δηµιουργία της εφαρµογής md5_bf για Linux αρχικά δηµιουργήθηκε ο κατάλογος
‘boinc_samples/md5_bf/’ και αντιγράφτηκαν εκεί τα αρχεία ‘Makefile’, ‘upper_case.C’
και ‘uc_graphics.C’ ώστε να τροποποιηθούν. Το ‘upper_case.C’ αντιγράφτηκε σαν
‘md5_bf.C’ και το ‘uc_graphics.C’ σαν ‘md5_graphics.C’. Το αρχείο ‘md5_bf.C’ έπειτα
τροποποιήθηκε στα εξής σηµεία:
•

Αφαιρέθηκαν τα στοιχεία τα οποία δεν ήταν απαραίτητα από την συγκεκριµένη
εφαρµογή.

•

Προστέθηκαν οι κατάλληλες γραµµές ώστε να ενσωµατωθούν τα αρχεία πηγαίου
κώδικα των βιβλιοθηκών που είναι απαραίτητες από την συγκεκριµένη εφαρµογή
(γραµµές include).

•

Προστέθηκαν οι κατάλληλες µεταβλητές που είναι απαραίτητες και τροποποιήθηκε
η συνάρτηση worker() ώστε να πραγµατοποιεί τον υπολογισµό που είναι
απαραίτητος από την συγκεκριµένη εφαρµογή.

•

Προστέθηκαν οι κατάλληλες συναρτήσεις για την κρυπτογράφηση και σύγκριση
των κειµένων.

Η τροποποίηση φυσικά της εφαρµογής uppercase είναι µια διαδικασία η οποία δεν µπορεί
να παρουσιαστεί πιο αναλυτικά εδώ. Παρόλα αυτά, στο παράρτηµα παρατίθενται οι
πηγαίοι κώδικες των εφαρµογών ώστε να µπορεί κάποιος να κάνει αντιπαράθεση στα
αρχεία. Ο πηγαίος κώδικας του αρχείου ‘md5_bf.C’ παρατίθεται πλήρως σχολιασµένος για
την καλύτερη κατανόηση του από τον αναγνώστη.
Τα περιεχόµενα του αρχείου ‘Makefile’ επίσης (παρατίθενται στο παράρτηµα)
τροποποιήθηκαν κατάλληλα ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στα ονόµατα των αρχείων.
Επίσης αλλάχθηκαν οι τοποθεσίες των βιβλιοθηκών ‘libglut’ και ‘libGLU’ οι οποίες
βρίσκονται σε διαφορετικούς καταλόγους από αυτούς που αναφέρει το αρχείο ‘Makefile’.
Επίσης προστέθηκαν στις παραµέτρους του µεταγλωττιστή η στατική σύνδεση των
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βιβλιοθηκών οι οποίες είναι απαραίτητες για την δηµιουργία της εφαρµογής
(συγκεκριµένα

οι

βιβλιοθήκες

‘ssl’

και

‘crypto’

για

κρυπτογράφησης) και αφαιρέθηκε η βιβλιοθήκη ‘libstdc++.a’

την

δυνατότητα

MD5

της οποίας η στατική

σύνδεση µε την εφαρµογή δηµιουργούσε προβλήµατα. Η στατική σύνδεση των επιπλέον
βιβλιοθηκών µε το εκτελέσιµο της εφαρµογής είναι απαραίτητη καθώς δεν είναι γνωστό
εάν οι αντίστοιχες δυναµικές βιβλιοθήκες θα είναι εγκατεστηµένες στον κάθε υπολογιστή
που αυτή θα τρέξει. Μετά τις παραπάνω αλλαγές, το εκτελέσιµο md5_bf της εφαρµογής
δηµιουργήθηκε µε την εκτέλεση της εντολής:
make

Η παραπάνω εντολή διαβάζει το αρχείο Makefile, µεταγλωττίζει τα αρχεία και δηµιουργεί
το εκτελέσιµο της εφαρµογής md5_bf καθώς και την δυναµική βιβλιοθήκη ‘md5_bf.so’
που συνοδεύει το εκτελέσιµο και είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία γραφικών.

5.6.4 ∆ηµιουργία της εφαρµογής md5_bf για Windows
Η δηµιουργία της ανάλογης εφαρµογής για πλατφόρµα windows δηµιουργήθηκε σε
λειτουργικό σύστηµα Windows XP µε τη χρήση του εργαλείου Microsoft Visual Studio
2005.

Μέσα

στον

κατάλογο

‘boinc_samples/win_build/’

παρέχεται

το

αρχείο

‘upper_case.vcproj’ σαν πρότυπο project του Visual Studio για την εφαρµογή upper_case.
Ένα project στο Visual Studio ορίζει µεταξύ πολλών άλλων, τις εξαρτήσεις που έχει µια
εφαρµογή και ορίζει επίσης και τα υπόλοιπα projects τα οποία θα πρέπει να
µεταγλωττιστούν προτού µεταγλωττιστεί η δοκιµαστική εφαρµογή. Το παραπάνω είναι
λογικό καθώς στην µεταγλώττιση για Linux χρησιµοποιήθηκαν δυναµικές βιβλιοθήκες του
B.O.I.N.C αλλά και βιβλιοθήκες γραφικών που είχαν ήδη προετοιµαστεί κατά την
µεταγλώττιση του λογισµικού B.O.I.N.C. Σε πλατφόρµα windows παρόλα αυτά δεν έχουν
προετοιµαστεί οι ανάλογες βιβλιοθήκες.
Για την δηµιουργία της εφαρµογής αντιγράφτηκαν οι κατάλογοι ‘boinc/’ και
‘boinc_samples/’ από τον εξυπηρετητή σε έναν υπολογιστή µε λειτουργικό Windows XP ο
οποίος διέθετε εγκατεστηµένο το Microsoft Visual Studio 2005. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι κι εδώ οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Στη συνέχεια
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αντιγράφτηκε το αρχείο ‘upper_case.vcproj’ µε όνοµα ‘md5_bf.vcproj’ για να
χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για την εφαρµογή md5_bf. Το αρχείο έπειτα τροποποιήθηκε
µε την χρήση ενός επεξεργαστή κειµένου ώστε να αντανακλά την αλλαγή στο όνοµα της
εφαρµογής καθώς και στους καταλόγους µε τον πηγαίο κώδικα (το αρχείο παρατίθεται στο
παράρτηµα). Στον κατάλογο ‘win_build/’ βρίσκονται πολλά Microsoft Visual Studio
projects τα οποία χτίζουν τις απαραίτητες βιβλιοθήκες. Τα VS projects αυτά ενώνονται
µέσω του αρχείου ‘solution.sln’ το οποίο ανοίχτηκε στο Microsoft Visual Studio και
ακολουθήθηκε ο οδηγός για την µετατροπή του σε solution του Microsoft Visual Studio
2005 (Εικόνα 5.3) (το αρχείο προφανώς είχε δηµιουργηθεί µε παλαιότερη έκδοση του
Visual Studio).

Εικόνα 5.3. Οδηγός µετατροπής του solution.
Κατόπιν προστέθηκε στο solution το VS project ‘md5_bf.vcproj’ (Εικόνα 5.4). Στη
συνέχεια ορίστηκαν οι εξαρτήσεις του VS project md5_bf (Εικόνες 5.5 και 5.6) που είναι
ουσιαστικά όλα τα υπόλοιπα VS project του solution. Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητες
κάποιες µικρές αλλαγές σε αρχεία κώδικα που δηµιουργούν πρόβληµα κατά την
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µεταγλώττιση. Στα αρχεία ‘gutil.h’ και ‘gutil_text.C’ του VS project ‘libboinc.api’ θα
πρέπει να αλλαχτεί η συνάρτηση:
void set_text(int lineno, const char* t)

σε:
void set_text(int lineno, char* t)

επίσης στο αρχείο ‘util.h’ του VS project θα πρέπει να σχολιαστούν οι παρακάτω γραµµές
κώδικα:
#include <pthread.h>
extern pthread_mutex_t getrusage_mutex;

Εικόνα 5.4. Προσθήκη του md5_bf VS project.
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Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι κατά την µεταγλώττιση χρησιµοποιείται ο κώδικας
που δηµιουργήθηκε για την εφαρµογή Linux (αρχεία ‘md5_bf.C’ και ‘md5_graphics.C’)
χωρίς κάποια τροποποίηση. Επίσης για τις ανάγκες σε κρυπτογράφηση της εφαρµογής
md5_bf σε Windows µεταγλωττίστηκε και η βιβλιοθήκη openssl (για έκδοση στατικής
βιβλιοθήκης οµοίως µε την εφαρµογή για Linux) η οποία δεν είναι εγγενής σε συστήµατα
Windows. Η διαδικασία για τη µεταγλώττιση της δεν περιγράφεται εδώ καθώς ξεφεύγει
από τους σκοπούς της εργασίας. Η βιβλιοθήκη openssl έπειτα προστέθηκε κατάλληλα στις
απαιτήσεις του VS project ‘md5_bf’.

Εικόνα 5.5. Ορισµός εξαρτήσεων VS project md5_bf (1).

Εικόνα 5.6. Ορισµός εξαρτήσεων VS project md5_bf (2).
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Στο τελευταίο στάδιο της µεταγλώττισης χρησιµοποιήθηκε η εντολή ‘build’ (Εικόνα 5.7)
για να δηµιουργηθούν τα απαραίτητα ενδιάµεσα αρχεία καθώς και το εκτελέσιµο της
εφαρµογής

‘md5_bf.exe’

που

τοποθετείται

στον

κατάλογο

‘boinc_samples/win_build/debug/’.

Εικόνα 5.7. Χτίσιµο εφαρµογής md5_bf.
Ένα τελευταίο σηµείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί για την δηµιουργία των εφαρµογών
σε Windows (ειδικά µε το περιβάλλον MS Visual Studio 2005) είναι η διανοµή της
εφαρµογής. Συγκεκριµένα τα εκτελέσιµα που δηµιουργούνται µε το συγκεκριµένο
περιβάλλον απαιτούν την ύπαρξη κάποιων δυναµικών βιβλιοθηκών (DLL) για να
µπορέσουν να εκτελεστούν σωστά σε λειτουργικά συστήµατα Windows XP και Windows
2003. Λεπτοµέρειες για την διανοµή των εκτελέσιµων µπορεί να βρει κανείς στον
δικτυακό τόπο της τεχνικής υποστήριξης της Microsoft.

5.6.5 Προσθήκη των εφαρµογών και εκκίνηση του project
Από την στιγµή που δηµιουργήθηκαν τα εκτελέσιµα και για τις δύο πλατφόρµες θα πρέπει
να ενσωµατωθούν στο project. Για αυτό τον λόγο στον κατάλογο ‘projects/md5_bf/apps/’
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του project στον εξυπηρετητή δηµιουργήθηκε ο κατάλογος ‘md5_bf’ (το όνοµα του πρέπει
να είναι το ίδιο µε το µικρό όνοµα της εφαρµογής που ορίστηκε στο αρχείο ‘project.xml’).
Κάθε έκδοση της εφαρµογή θα πρέπει να έχει έναν κατάλογο µέσα στον κατάλογο
‘projects/md5_bf/apps/md5_bf/’ και η δοµή του ονόµατός του θα πρέπει να είναι της
µορφής:
<εφαρµογή>_<αριθµός έκδοσης B.O.I.N.C>.<έκδοση εφαρµογής>_<πλατφόρµα>

όπου ο αριθµός έκδοσης του B.O.I.N.C είναι ο γενικός αριθµός έκδοσης της πλατφόρµας
(εδώ 5 αφού η έκδοση του B.O.I.N.C είναι η 5.5.4) και η έκδοση της εφαρµογής είναι ο
αριθµός της έκδοσης στην οποία βρίσκεται η εφαρµογή (εδώ 0 αφού είναι η πρώτη
έκδοση).

Με

τα

παραπάνω

υπόψη

δηµιουργήθηκαν

στον

κατάλογο

‘projects/md5_bf/apps/md5_bf/’ οι κατάλογοι:
md5_bf_5.0_i686-pc-linux-gnu
md5_bf_5.0_windows_intelx86.exe

Στον κάθε κατάλογο τοποθετήθηκαν τα εκτελέσιµα αρχεία των εφαρµογών µε το καθένα
να ακολουθεί την ονοµατολογία του καταλόγου που βρίσκεται. Έτσι τα αρχεία ‘md5_bf’
και ‘md5_bf.so’ της εφαρµογής για Linux µετονοµάστηκαν σε:
md5_bf_5.0_i686-pc-linux-gnu
md5_bf_5.0_i686-pc-linux-gnu.so

Ανάλογα το αρχείο ‘md5_bf.exe’ της εφαρµογής για Windows µετονοµάστηκε σε:
md5_bf_5.0_windows_intelx86.exe

Στη συνέχεια εκτελέστηκε η εντολή:
./bin/update_versions

από τον κατάλογο ‘projects/md5_bf/’ η οποία υπογράφει ψηφιακά τα εκτελέσιµα της
εφαρµογής, τα αντιγράφει στον κατάλογο ‘projects/md5_bf/download/’ και εισάγει την
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πληροφορία για την δηµιουργία των εκδόσεων αυτών στη βάση. Κάθε φορά που γίνονται
σηµαντικές αλλαγές στον κώδικα της εφαρµογής και δηµιουργούνται νέα εκτελέσιµα για
αυτήν, θα πρέπει να επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία αυξάνοντας τον αριθµό της
έκδοσης της εφαρµογής (π.χ η δεύτερη για Linux θα ήταν md5_bf_5.1_i686-pc-linux-gnu)
και να εκτελείται η παραπάνω εντολή.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει εκκίνηση των υπηρεσιών του project. Προτού γίνει αυτό
θα πρέπει να δηλωθούν στο αρχείο ρυθµίσεων του project οι επιπλέον υπηρεσίες
validation και assimilation για τις οποίες θα χρησιµοποιηθούν τα δοκιµαστικά εκτελέσιµα
που παρέχονται από την πλατφόρµα. Για την παραπάνω αλλαγή προστέθηκαν στο τµήµα
‘<daemons>…</daemons>’ του αρχείου ‘config.xml’ οι γραµµές:
<daemon>
<cmd>
sample_trivial_validator -d 3

-app md5_bf

</cmd>
</daemon>
<daemon>
<cmd>
sample_dummy_assimilator -d 3 -app md5_bf
</cmd>
</daemon>

Η εκκίνηση των υπηρεσιών γίνεται µέσω των script ελέγχου του project τα οποία εδρεύουν
στον κατάλογο ‘projects/md5_bf/bin/’. Τα script αυτά είναι:
•

start: Εκκίνηση των υπηρεσιών.

•

stop: Τερµατισµός των υπηρεσιών.

•

status: Εµφάνιση της κατάστασης των υπηρεσιών.

Επιπλέον θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο αρχείο του χρήστη boincadm για την υπηρεσία
CRON η γραµµή:
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0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * *
/home/boincadm/projects/md5_bf/bin/start --cron

ώστε το project να ξεκινάει αυτόµατα εάν για κάποιο λόγο τερµατιστεί η λειτουργία του.

5.6.6 ∆ηµιουργία αρχείων εισόδου και µονάδων εργασίας
Σαν τελευταίο βήµα ρυθµίσεων από την πλευρά του εξυπηρετητή του project θα πρέπει να
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες µονάδες εργασίας ώστε το project να µπορεί να διαµοιράσει
τον υπολογισµό. Αρχικά στον κατάλογο ‘projects/md5_bf/download/’ δηµιουργήθηκαν τα
κατάλληλα αρχεία εισόδου. Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι στην συγκεκριµένη εφαρµογή
έχουµε 274625 αρχεία εισόδου. Στο καθένα δόθηκε το όνοµα ‘in_XXX’, όπου ΧΧΧ είναι
το πρόθεµα το οποίο έχει το αρχείο σαν περιεχόµενο. ∆ηµιουργήθηκε επίσης το αρχείο
εισόδου ‘md5hash’ το οποίο περιέχει το γνωστό κρυπτοκείµενο.
Αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα ότι κάθε µονάδα εργασίας συσχετίζεται µε ένα
από αυτά τα αρχεία εισόδου. Για την δηµιουργία της κάθε µονάδας εργασίας
χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα ‘create_work’ (κατάλογος ‘projects/md5_bf/bin/’) το
οποίο εισάγει µονάδες εργασίας στην βάση. Το πρόγραµµα αυτό χρειάζεται κάποια
πρότυπα αρχεία από τα οποία θα διαβάσει κάποιες ρυθµίσεις για τις µονάδες εργασίας
αλλά και τα αποτελέσµατα που συσχετίζονται µε αυτές. Το αρχείο ρυθµίσεων για τις
µονάδες

εργασίας

δηµιουργήθηκε

µε

το

όνοµα

‘work_unit’

στον

κατάλογο

‘projects/md5_bf/templates/’ µε τα ακόλουθα περιεχόµενα:
<file_info>
<number>0</number>
</file_info>
<file_info>
<number>1</number>
</file_info>
<workunit>
<file_ref>
<file_number>0</file_number>
<open_name>in</open_name>
</file_ref>
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<file_ref>
<file_number>1</file_number>
<open_name>md5hash</open_name>
</file_ref>
</workunit>

στο οποίο περιγράφονται τα αρχεία εισόδου της µονάδας εργασίας. Σε αυτό το σηµείο
φαίνεται ότι το όνοµα του βασικού αρχείου εισόδου αναφέρεται εδώ µε το όνοµα ‘in’
(οµοίως και στον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής) ενώ τα αρχεία αυτά δηµιουργήθηκαν µε
ονόµατα ‘in_XXX’. Για την µετάφραση των λογικών αναφορών στα αρχεία εισόδου στα
ονόµατα που έχουν στον δίσκο του εξυπηρετητή χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση
‘boinc_resolve_filename(…)’ από τις εφαρµογές. Το αρχείο ρυθµίσεων για τα
αποτελέσµατα

δηµιουργήθηκε

µε

το

όνοµα

‘result’

στον

κατάλογο

‘projects/md5_bf/templates/’ µε τα περιεχόµενα:
<file_info>
<name><OUTFILE_0/></name>
<generated_locally/>
<upload_when_present/>
<max_nbytes>100000</max_nbytes>
<url><UPLOAD_URL/></url>
</file_info>
<result>
<file_ref>
<file_name><OUTFILE_0/></file_name>
<open_name>out</open_name>
</file_ref>
</result>

στο οποίο περιγράφεται το αρχείο εξόδου του αποτελέσµατος καθώς και άλλα
χαρακτηριστικά.
Σε κάθε project, εξ’ ορισµού, τα αρχεία εισόδου δεν εδρεύουν στον κατάλογο ‘download/’
αλλά δηµιουργείται µια ιεραρχική δοµή καταλόγων µέσα στον κατάλογο ‘download/’ και
τα αρχεία εισόδου τοποθετούνται εκεί. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται η ύπαρξη
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χιλιάδων ή εκατοµµυρίων αρχείων στον ίδιο κατάλογο και κατά συνέπεια ελαττώνεται ο
φόρτος του επεξεργαστή. Στην περίπτωση της εφαρµογής md5_bf είναι επιθυµητό να
έχουµε όλα τα αρχεία απευθείας στον κατάλογο download καθώς δηµιουργεί λιγότερες
επιπλοκές στην ανάπτυξη των εφαρµογών (σε αντίθετη περίπτωση η µετάφραση των
λογικών ονοµάτων στα φυσικά τους ονόµατα γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη). Για αυτό το
λόγο είναι απαραίτητη η αφαίρεση των γραµµών:
<uldl_dir_fanout>
1024
</uldl_dir_fanout>

από το αρχείο ‘config.xml’. Στη συνέχεια φυσικά θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση των
υπηρεσιών του project.
Μετά την δηµιουργία των παραπάνω αρχείων και ρυθµίσεων, η πρώτη µονάδα εργασίας
για το πρώτο σε σειρά αρχείο εισόδου ‘in_aaa’ δηµιουργήθηκε µε την εντολή:
./bin/create_work -appname md5_bf -wu_name wu_aaa \
-wu_template templates/work_unit \
-result_template templates/result -min_quorum 1 \
-target_nresults 1 -delay_bound 300 \
-rsc_fpops_bound 1500000000000 in_aaa md5hash

όπου δίνονται το όνοµα της εφαρµογής, ένα όνοµα για την µονάδα εργασίας (‘wu_aaa’),
τα πρότυπα αρχεία ρυθµίσεων, ο αριθµός των αποτελεσµάτων που επιθυµεί η
συγκεκριµένη µονάδα εργασίας, κάποια χρονικά όρια και όρια στον χρόνο επεξεργαστή
που θέτει η µονάδα εργασίας καθώς και τα φυσικά ονόµατα των αρχείων εισόδου. Για µια
πλήρη λίστα των ρυθµίσεων των µονάδων εργασίας, των αποτελεσµάτων αλλά και των
παραµέτρων του προγράµµατος create_work µπορεί κάποιος να συµβουλευτεί τον
δικτυακό τόπο της πλατφόρµας..
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5.7 Το project σε λειτουργία
5.7.1 ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη στον δικτυακό τόπο
Προτού µπορεί κάποιος να δωρίσει εθελοντικά τον χρόνο του υπολογιστή του σε ένα
B.O.I.N.C project θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσει έναν λογαριασµό χρήστη µε τον
οποίο θα συνδέεται κάθε φορά στο project. Για να επιτρέπεται η εγγραφή χρηστών στο
project θα πρέπει αρχικά να αλλαχτεί η ρύθµιση στο αρχείο ‘config.xml’ η οποία εξ’
ορισµού απαγορεύει την δηµιουργία λογαριασµών. Αυτό γίνεται µε την αλλαγή των
γραµµών:
<disable_account_creation>
1
</disable_account_creation>

σε:
<disable_account_creation>
0
</disable_account_creation>

Μετά την παραπάνω αλλαγή είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του project.
Η εγγραφή ενός χρήστη γίνεται µέσω του προγράµµατος B.O.I.N.C manager (Εικόνα 5.8)
το οποίο είναι µέρος του προγράµµατος-πελάτη της πλατφόρµας και µπορεί να το
µεταφορτώσει κανείς και για πλατφόρµες Linux και Windows, µεταξύ άλλων. Η εγγραφή
του χρήστη γίνεται την πρώτη φορά που προσπαθεί να συνδεθεί στο project δίνοντας το
κεντρικό URL του (Εικόνες 5.9 και 5.10). Σε αυτό το σηµείο (Εικόνα 5.11) ζητούνται από
τον χρήστη η e-mail διεύθυνση του, το όνοµα του καθώς και το συνθηµατικό που θα
χρησιµοποιήσει.
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Εικόνα 5.8. B.O.I.N.C manager.

Εικόνα 5.9. Σύνδεση για πρώτη φορά σε project (1).
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Εικόνα 5.10. Σύνδεση για πρώτη φορά σε project (2).

Εικόνα 5.11. ∆ηµιουργία λογαριασµού.
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Εικόνα 5.12. Αλλαγή ρυθµίσεων του χρήστη.
Αφού ο χρήστης δηµιουργήσει τον λογαριασµό µεταφέρεται αυτόµατα στον δηµόσιο
δικτυακό τόπο του project όπου είναι απαραίτητο να τροποποιήσει τις ρυθµίσεις του για
πρώτη φορά (Εικόνα 5.12). Οι ρυθµίσεις του χρήστη επηρεάζουν πολλές πλευρές της
εκτέλεσης της εφαρµογής καθώς µεταξύ άλλων ο χρήστης µπορεί να ορίσει εάν θα
πραγµατοποιείται εργασία στον υπολογιστή του µόνο όταν αυτός είναι αδρανής, τις ώρες
που επιτρέπεται να πραγµατοποιείται εργασία, το πόσο συχνά θα συνδέεται στο δίκτυο για
να ζητήσει εργασία κ.α.

5.7.2 Συµµετοχή ενός υπολογιστή µε Linux
Ένας υπολογιστής µπορεί να συµµετάσχει σε ένα project µέσω του γραφικού
προγράµµατος B.O.I.N.C manager όπως περιγράφτηκε παραπάνω είτε λειτουργεί σε
πλατφόρµα Linux είτε Windows. Στην περίπτωση του λειτουργικού συστήµατος Linux
όµως υπάρχει και ακόµα ένας τρόπος για να συµµετάσχει κάποιος σε ένα project και αυτός
είναι η εκτέλεση του προγράµµατος-πελάτη του B.O.I.N.C µέσω της γραµµής εντολών του
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λειτουργικού

συστήµατος.

Για

την

επίδειξη

της

συγκεκριµένης

λειτουργίας

δηµιουργήθηκε ένας λογαριασµός µε το όνοµα ‘boincusr’ σε ένα σύστηµα Linux και
µεταφορτώθηκε στον προσωπικό του κατάλογο το λογισµικό B.O.I.N.C που περιέχει τον
πρόγραµµα-πελάτη. Αυτό εδρεύει στον κατάλογο ‘BOINC/’ και η εντολή για την
εκτέλεση του προγράµµατος-πελάτη είναι η ‘run_client’ η οποία δέχεται διάφορες
παραµέτρους µε πιο βασική αυτή του URL του project. Υποθέτοντας ότι ο χρήστης έχει
αποκτήσει ήδη λογαριασµό στο project, µπορεί να αποκτήσει και ένα µοναδικό κλειδί (της
µορφής ενός MD5 κατακερµατισµένου µηνύµατος) το οποίο του επιτρέπει να συνδέεται
µέσω του προγράµµατος run_client χωρίς να δίνει το συνθηµατικό του. Η εκτέλεση της
εντολής σε περιβάλλον Linux φαίνεται στην εικόνα 5.13.

Εικόνα 5.13. Εκτέλεση του προγράµµατος-πελάτη του B.O.I.N.C σε γραµµή εντολών.
Το κλειδί αυτό µπορεί να αποσταλεί στο χρήστη µετά από αίτηση του στον δικτυακό τόπο
του project. Η εκτέλεση µέσω γραµµής εντολών µπορεί να αποδειχθεί πολύ εύχρηστη
καθώς ο χρήστης µπορεί να θέσει την εκτέλεση του προγράµµατος-πελάτη του B.O.I.N.C
στο παρασκήνιο και να συνεχίσει να εργάζεται κανονικά στον υπολογιστή του.
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5.7.3 Συµµετοχή ενός υπολογιστή µε Windows
Η συµµετοχή ενός υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα Windows σε ένα B.O.I.N.C
project γίνεται µέσω του προγράµµατος B.O.I.N.C manager όπως εξηγήθηκε
προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή το λειτουργικό σύστηµα µπορεί να εκµεταλλευτεί τα
γραφικά τα οποία δηµιουργεί η εφαρµογή για να τα εµφανίσει σαν προφύλαξη οθόνης
όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός. Για να µπορέσει να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει ο
χρήστης να επιλέξει σαν προφύλαξη οθόνης αυτήν που παρέχει η πλατφόρµα και η οποία
εµφανίζεται µαζί µε τις υπόλοιπες επιλογές προφύλαξης οθόνης αφού εγκατασταθεί το
πρόγραµµα B.O.I.N.C manager.

5.7.4 Εκτέλεση εργασιών - επιστροφή αποτελεσµάτων
Αφού ένας υπολογιστής συµµετάσχει σε ένα project θα κάνει αιτήµατα ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα στον εξυπηρετητή του project ζητώντας αποτελέσµατα προς επίλυση (Εικόνα
5.14).

Εικόνα 5.14. Αιτήσεις για εργασίας από το πρόγραµµα-πελάτη.
Με κάθε επιτυχηµένο αίτηµα, ο υπολογιστής θα κατεβάσει τα αρχεία εισόδου, το
εκτελέσιµο της εφαρµογής (εάν υπάρχει νέα έκδοση του) και θα επιτελέσει τον
υπολογισµό µε βάση τις προτιµήσεις που έχει ορίσει ο χρήστης. Αφού ολοκληρωθεί ο
υπολογισµός, το πρόγραµµα B.O.I.N.C manager θα επιστρέψει το αρχείο εξόδου στον
εξυπηρετητή µαζί µε µια αναφορά για το πέρας του υπολογισµού (Εικόνα 5.15).
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Εικόνα 5.15. Εκτέλεση υπολογισµού – επιστροφή αποτελεσµάτων.
Φυσικά ο υπολογισµός µπορεί να µην πραγµατοποιηθεί εξ’ αιτίας κάποιου σφάλµατος
οπότε και το πρόγραµµα επιστρέφει το ανάλογο µήνυµα λάθους στον εξυπηρετητή.
Τα αρχεία εξόδου στον εξυπηρετητή αποθηκεύονται στον κατάλογο ‘upload/’ και δεν
χρησιµοποιείται για το καθένα το όνοµα µε το οποίο αναφέρεται η εφαρµογή σε αυτό αλλά
διαλέγεται ένα τυχαίο µε βάση το όνοµα της µονάδας εργασίας στην οποία ανήκει. Αυτό
είναι λογικό καθώς για παράδειγµα κάθε εκτέλεση της εφαρµογής md5_bf αναφέρεται σε
ένα αρχείο εξόδου µε το λογικό όνοµα ‘out’ αλλά δεν γίνεται όλες οι εκτελέσεις να
δηµιουργούν το ίδιο αρχείο καθώς το αρχείο εξόδου της µιας εκτέλεσης θα επικάλυπτε το
αρχείο εξόδου της άλλης.
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ B.O.I.N.C
6.1 Γενικά
Μέσα από τα προηγούµενα κεφάλαια έγιναν εµφανή τα οφέλη από ένα σύστηµα
κατανεµηµένου υπολογισµού όπως αυτό που προσφέρει η πλατφόρµα B.O.I.N.C.
Παίρνοντας σαν απλό παράδειγµα την εφαρµογή md5_bf µπορεί κάποιος να αντιληφθεί
ότι η εύρεση ενός κρυπτογραφηµένου κειµένου µπορεί να κατανεµηθεί σε πολλούς
υπολογιστές και έτσι να µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος ολοκλήρωσης της εφαρµογής. Ένα
σηµαντικό θέµα που τίθεται έπειτα είναι αν µπορεί να περιγραφεί το µοντέλο αυτό ώστε
κάποιος να µπορέσει να έχει µια εκτίµηση του κέρδους που θα έχει επιλέγοντας την
συγκεκριµένη πλατφόρµα για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήµατος.
Στα συστήµατα κατανεµηµένου υπολογισµού τα οποία περιλαµβάνουν υπολογιστικούς
πόρούς οι οποίοι είναι δεµένοι µε το σύστηµα και δεν χρησιµοποιούνται για άλλες
εργασίες, π.χ στις συστοιχίες υπολογιστών και στα υπολογιστικά πλέγµατα, µπορεί
κάποιος πιο εύκολα να περιγράψει τις επιµέρους επιδόσεις του µοντέλου. Στα συστήµατα
αυτά, ο αριθµός των υπολογιστών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, το δίκτυο µε το οποίο
επικοινωνούν καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι γνωστά εκ των
προτέρων και µπορούν εύκολα να περιγραφτούν. Επίσης επειδή οι συγκεκριµένοι πόροι
απασχολούνται µόνο από το συγκεκριµένο σύστηµα, είναι εύκολο για κάποιον να
περιγράψει την ισχύ του συστήµατος καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσης µιας εφαρµογής.
Σε πλατφόρµες όµως οι οποίες χρησιµοποιούν εθελοντικούς πόρους υπολογισµούς, όπως η
πλατφόρµα B.O.I.N.C, το µοντέλο αυτό γίνεται σηµαντικά πιο πολύπλοκο. Σε τέτοια
µοντέλα, ο αριθµός των υπολογιστών δεν είναι σταθερός και µπορεί να αυξοµειώνεται
κατά βούληση, το δίκτυο µε το οποίο συµµετέχει κάθε υπολογιστής µπορεί να είναι είτε
για παράδειγµα ISDN είτε ETHERNET διαφοροποιώντας σηµαντικά την απόδοση του
κάθε πόρου.
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται να περιγραφεί το µοντέλο του B.O.I.N.C και οι
επιµέρους επιδόσεις του όπως η ισχύς του και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο
ολοκλήρωσης µιας εφαρµογής. Παρουσιάζονται επίσης τα επιµέρους στοιχεία της
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πλατφόρµας τα οποία περιπλέκουν την µελέτη του µοντέλου καθώς και κάποιες µελέτες
που έχουν γίνει στην πράξη.

6.2 Μελέτη υπολογιστικής ισχύος
6.2.1 Γενικά
Ένα σηµαντικό στοιχείο που επιθυµεί να γνωρίζει κάποιος από ένα κατανεµηµένο
σύστηµα υπολογισµού είναι η υπολογιστική ισχύς που παρέχει. Με τον όρο υπολογιστική
ισχύς µπορεί να οριστεί η µέση τάξη µεγέθους των πράξεων κινητής υποδιαστολής
(FLOPS – Floating Point Operations Per Second) που παρέχει το σύστηµα κάθε
δευτερόλεπτο. Φυσικά σε συστήµατα τα οποία περιλαµβάνουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες
υπολογιστικά συστήµατα, η µέτρηση γίνεται σε GigaFLOPS ή ακόµα και TeraFLOPS.
Μιλώντας για τα τυπικά συστήµατα κατανεµηµένου υπολογισµού, όπως συστοιχίες
υπολογιστών και υπερυπολογιστές µε πολλούς επεξεργαστές µπορεί κάποιος να δει τις
τρέχουσες δυνατότητες που παρέχουν οι πιο ισχυροί υπολογιστές του κόσµου στον
δικτυακό τόπο www.top500.org. Στο δικτυακό αυτό τόπο παρουσιάζονται οι πρώτοι
πεντακόσιοι υπερυπολογιστές (συστοιχίες ή όχι) µε βάση την ισχύ τους. Έτσι για
παράδειγµα ο πρώτος υπολογιστής στη λίστα την στιγµή που γράφεται η παρούσα εργασία
είναι ο BlueGene/L – eServer Blue Gene Solution της εταιρείας IBM µε 131072
επεξεργαστές ο οποίος έχει µια µέση τάξη µεγέθους ισχύος περίπου 274 TeraFLOPS. Ο
αµέσως επόµενος είναι ο BGW - eServer Blue Gene Solution πάλι της εταιρείας IBM µε
µέση τάξη µεγέθους ισχύος περίπου 89 TeraFLOPS (Top500 2006).
Οι αριθµοί αυτοί για την ισχύ των συγκεκριµένων συστηµάτων προκύπτουν από την
εκτέλεση του LINPACK benchmark το οποίο είναι ένα πρόγραµµα ειδικά για την µέτρηση
της ισχύος υπολογιστικών συστηµάτων µέσω της εκτέλεσης κάποιων προγραµµάτων τα
οποία δοκιµάζουν στα όρια τους επεξεργαστές του συστήµατος. Στον ίδιο δικτυακό τόπο
παρουσιάζεται η εξέλιξη (Εικόνα 6.1) της ισχύος του πρώτου και του τελευταίου
συστήµατος σε αυτή τη λίστα από το 1993 µέχρι σήµερα. Παρουσιάζεται επίσης η
µελλοντική προβαλλόµενη ισχύς (Εικόνα 6.2) µε βάσει τις τωρινές εξελίξεις στις
τεχνολογίες των υπολογιστών.
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Εικόνα 6.1. Πορεία της ισχύος υπερυπολογιστών (1993-2006).

Εικόνα 6.2. Προβλεπόµενη πορεία της ισχύος υπερυπολογιστών.
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6.2.2 ∆υσκολίες στην θεωρητική µελέτη ισχύος
Στην περίπτωση κατανεµηµένων συστηµάτων όπως το B.O.I.N.C η µέτρηση της ισχύος
του συστήµατος δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο η εκτέλεση ενός benchmark. Υπάρχουν
πάρα πολλοί παράγοντες σε αυτά τα συστήµατα οι οποίοι δεν είναι γνωστοί ή σταθεροί και
οι οποίοι επηρεάζουν την µέση τάξη µεγέθους της ισχύος του. Τέτοια συστήµατα γενικά
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι στοχαστικά στον τρόπο µε τον οποίο
προσφέρεται η επεξεργαστική ισχύς από τους υπολογιστές. Αναλυτικότερα, τα
χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήµατος τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στην µελέτη
είναι:
•

Ετερογένεια των πόρων - απόδοση του κάθε υπολογιστικού πόρου. Το
πρόγραµµα-πελάτης της πλατφόρµας B.O.I.N.C εκτελεί κάθε τόσο στον
υπολογιστή τα Whetstone και Dhrystone benchmarks για να εντοπίσει τις
υπολογιστικές δυνατότητες του υπολογιστή την δεδοµένη στιγµή ώστε να ζητήσει
και ανάλογη ποσότητα εργασίας. Η απόδοση του κάθε υπολογιστικού πόρου
εξαρτάται φυσικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλλά και από τις υπόλοιπες
εργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή καθώς οι πόροι δεν απασχολούνται
αποκλειστικά από το κάθε project. Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασµό µε την
ετερογένεια που παρουσιάζουν οι πόροι ενός τέτοιου συστήµατος (ταχύτητα
επεξεργαστή, αρχιτεκτονική, µνήµη συστήµατος κ.λ.π) καθιστά δύσκολο τον
υπολογισµό της ισχύος του.

•

Αριθµός των υπολογιστών που συµµετέχουν. Σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα
όπως το B.O.I.N.C δεν µπορεί κανείς να ξέρει ανά πάσα στιγµή πόσοι υπολογιστές
συµµετέχουν καθώς αυτοί συνδέονται και αποσυνδέονται συνεχώς χωρίς να έχουν
κάποια συγκεκριµένη δέσµευση προς το εκάστοτε project. Οι πόροι αυτοί είναι
εθελοντικοί γεγονός που σηµαίνει ότι διαλέγουν οι ίδιοι πόσο χρόνο θα
αφιερώσουν στο κάθε project που συµµετέχουν.

•

∆ιάρκεια της συµµετοχής των υπολογιστών. Πέρα από το άγνωστο του αριθµού
των υπολογιστών που συµµετέχουν σε ένα project, άγνωστη επίσης είναι και η
διάρκεια που συνδέεται κάθε πόρος και προσφέρει επεξεργαστική ισχύ στο κάθε
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project. Ένας υπολογιστής µπορεί να συνδεθεί για µια µέρα και µετά να µην
συνδεθεί για ένα µήνα ή ποτέ ξανά.
•

Ετερογένεια των δικτυακών συνδέσεων. Οι διάφοροι τρόποι µε τους οποίους
συνδέονται οι υπολογιστικοί πόροι στο δίκτυο επηρεάζει επίσης σηµαντικά την
απόδοση τους. Ένας υπολογιστής που συνδέεται περιοδικά µε ISDN σύνδεση θα
λάβει λιγότερη εργασία προς εκτέλεση από έναν που είναι µόνιµα συνδεδεµένος µε
σύνδεση ADSL ασχέτως των τεχνικών χαρακτηριστικών του επεξεργαστή τους. Το
γεγονός αυτό είναι πιο έντονο όσο µεγαλύτερα είναι τα αρχεία εισόδου κάθε
µονάδας εργασίας.

•

Ρυθµίσεις των χρηστών. Ο κάθε χρήστης του project ορίζει µέσω ρυθµίσεων τον
τρόπο και τον χρόνο που συµµετέχει σε ένα project. Έτσι για παράδειγµα ένας
χρήστης µπορεί να ορίσει ότι παρέχει τους πόρους του µόνο όταν αυτοί είναι
αδρανείς από άλλες εργασίες ή ότι τους παρέχει µόνο σε συγκεκριµένες ώρες. Οι
ετερογένεια σε αυτές τις ρυθµίσεις είναι ένας ακόµα παράγοντας που επηρεάζει
την συνολική ισχύ του συστήµατος.

Είναι φανερό ότι για να µπορέσει κάποιος να περιγράψει το θεωρητικό µοντέλο ισχύος
µιας πλατφόρµας όπως το B.O.I.N.C θα πρέπει να λάβει τους παραπάνω βασικούς
παράγοντες υπόψη, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολή µια τέτοια θεωρητική περιγραφή
και για αυτό το λόγο δεν επιχειρείται στην παρούσα εργασία. Παρακάτω δίνεται ένας
πρακτικός τρόπος υπολογισµού της ισχύος ενός B.O.I.N.C project.

6.2.3 Η µελέτη ισχύος στην πράξη
Σε µια πρόσφατη σχετική εργασίας τους οι Anderson και Fedak από το SETI@Home
project µελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επεξεργαστική ισχύ (καθώς και
το συνολικό διαθέσιµο µέγεθος του αποθηκευτικού χώρου) που παρέχουν οι εθελοντικοί
πόροι εξετάζοντας ένα στιγµιότυπο από την βάση δεδοµένων του project (Anderson &
Fedak 2006). Με βάση τα δεδοµένα που εξήγαγαν από την βάση δεδοµένων, µπόρεσαν και
εξήγαγαν κάποια στατιστικά τα οποία σχετίζονται µε την απόδοση των πόρων. Έτσι για
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παράδειγµα παρουσίασαν την κατανοµή των FLOPS στους υπολογιστές που συµµετέχουν,
την κατανοµή του µεγέθους της µνήµης, των αριθµό των επεξεργαστών κ.α. Μπόρεσαν
επίσης και µελέτησαν άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ισχύ του συστήµατος
όπως ο ρυθµός σύνδεσης των υπολογιστών στο project, ή µέση διάρκεια χρόνου που
παραµένουν συνδεδεµένοι καθώς και το ποσοστό αυτού του χρόνου που κατά µέσο όρο
παρέχουν πόρους στο σύστηµα και δεν είναι αδρανείς (ένας υπολογιστής µπορεί να είναι
συνδεδεµένος στο project αλλά για κάποιο λόγο να µην µπορεί να εκτελέσει εργασία για
κάποιο µέρος αυτού του χρόνου).
Άλλα χαρακτηριστικά τα οποία µελετήθηκαν είναι οι πλεονάζοντες υπολογισµοί (το πόσα
αποτελέσµατα υπολογίζει ένας υπολογιστής κατά µέσο όρο για µια µονάδα εργασίας), οι
αριθµοί των επεξεργαστών του κάθε υπολογιστή, το πόσο χρόνο παρέχει τον πόρο ο κάθε
χρήστης βάσει των ρυθµίσεων του κ.α. Στην εργασία η εν δυνάµει µέση ισχύς του project
SETI@Home υπολογίστηκε ως το γινόµενο των µέσων τιµών όλων των παραπάνω
παραγόντων οι οποίες υπολογίστηκαν από τα δεδοµένα της βάσης. Με αυτό τον τρόπο
υπολογίστηκε ότι η µέση ισχύς του συγκεκριµένου project είναι περίπου 149 TeraFLOPS.
Η µελέτη αυτή βασίστηκε σε δεδοµένα για 330.000 υπολογιστές οι οποίοι συµµετέχουν
στο project και οι οποίοι ήταν ενεργοί τον τελευταίο µήνα.

6.3 Χρόνος ολοκλήρωσης ενός project
6.3.1 Γενικά
Ένα ακόµα ενδιαφέρον θέµα προς µελέτη σε κατανεµηµένα υπολογιστικά συστήµατα µε
εθελοντικούς πόρους είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός
υπολογισµού. Η µελέτη σε θεωρητική βάση αυτών των παραγόντων µπορεί να οδηγήσει
σε µια εκτίµηση του συγκεκριµένου χρόνου, γεγονός που είναι πολύ χρήσιµο για
οποιονδήποτε επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το σύστηµα. Η δυσκολία που παρουσιάζει αυτή
η θεωρητική µελέτη πάνω στη συγκεκριµένη πλατφόρµα πηγάζει και πάλι από την
στοχαστικότητα των συγκεκριµένων συστηµάτων. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν
την µελέτη της ισχύος ενός τέτοιου συστήµατος επηρεάζουν και την µελέτη των
παραγόντων που επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός project.
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Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια απόπειρα να µελετηθούν αυτοί οι παράγοντες σε ένα πιο
απλοποιηµένο µοντέλο στο οποίο έχουν γίνει εκ των προτέρων κάποιες παραδοχές. Οι
παραδοχές αυτές που έγιναν στο πιο απλοποιηµένο µοντέλο της πλατφόρµας είναι
αναγκαίες καθώς η θεωρητική µελέτης του µοντέλου υπό πραγµατικές συνθήκες είναι ένα
µεγάλο θέµα έρευνας το οποίο περιλαµβάνει πάρα πολλούς παράγοντες και ξεφεύγει από
τα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας.

6.3.2 Αναγκαίες παραδοχές – συνθήκες µελέτης
Για τις ανάγκες τις µελέτης θεωρήθηκε ότι υπάρχει ένα B.O.I.N.C project το οποίο
αποτελείται συνολικά από W µονάδες εργασίας και σε αυτό συµµετέχουν Κ υπολογιστές
εθελοντικά. Οι αναγκαίες παραδοχές που έγιναν είναι:
•

Ο χρόνος για την προετοιµασία του project, δηλαδή η προετοιµασία του
εξυπηρετητή, η δηµιουργία των µονάδων εργασίας, η εγκατάσταση του λογισµικού
στους υπολογιστές κ.λ.π θεωρήθηκε ότι δεν υπολογίζεται στον χρόνο
ολοκλήρωσης του project. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι το project είναι έτοιµο να
ξεκινήσει και όλα τα εµπλεκόµενα µέρη είναι έτοιµα. Στην πραγµατικότητα ο
χρόνος προετοιµασίας του project για έναν υπολογισµό ο οποίος υπολογίζεται ότι
θα κρατήσει πιθανώς και χρόνια (ή θα είναι ένας συνεχής υπολογισµός όπως στο
SETI@Home) είναι αµελητέος. Φυσικά, στην πραγµατικότητα, οι υπολογιστές δεν
ξεκινάνε να συµµετέχουν ταυτόχρονα αλλά συνδέονται κατά διαστήµατα και ο
αριθµός τους αυξάνει.

•

Ο αριθµός των υπολογιστών είναι σταθερός και δεν αυξοµειώνεται κατά την
διάρκεια της διάρκειας ζωής του project. Αυτό είναι µια αναγκαία συνθήκη η οποία
απλοποιεί αρκετά το µοντέλο ώστε µια περιγραφική θεωρητική µελέτη να είναι
εφικτή χωρίς να εισάγονται θέµατα συνδεσιµότητας και παραµονής των
υπολογιστών στο project τα οποία µπορούν να µελετηθούν µόνο πιθανολογικά.
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•

Κάθε µονάδα εργασίας ζητάει ένα µόνο αποτέλεσµα r (στιγµιότυπο του
υπολογισµού) οπότε υπάρχουν συνολικά R = W αποτελέσµατα που πρέπει να
υπολογιστούν χωρίς να υπάρχουν πλεονάζοντες υπολογισµοί.

•

Κάθε συµµετέχων υπολογιστής λαµβάνει ένα αποτέλεσµα σε κάθε αίτηµα που
κάνει προς τον εξυπηρετητή. Στην πραγµατικότητα, σε κάθε αίτηµα ο κάθε
υπολογιστής µπορεί να λάβει πολλά αποτελέσµατα προς υπολογισµό για να
µειώσει τις συνδέσεις στο δίκτυο.

•

∆εν υπάρχει ανώτατο όριο στα αποτελέσµατα που µπορεί να λάβει ένας
υπολογιστής στην διάρκεια µιας ηµέρας. Στην πραγµατικότητα, το κάθε project
µπορεί να ορίσει ένα όριο στα ηµερήσια αποτελέσµατα που αποστέλλει στον κάθε
υπολογιστή. Η παραδοχή αυτή εξυπηρετεί στην θεώρηση ότι υπάρχει µια σταθερή
ροή εργασίας που δεν περιορίζεται από το project.

•

Ο εξυπηρετητής του project δεν αποκτά ποτέ τόσο πολύ φόρτο ώστε να µην µπορεί
να δεχθεί άλλες συνδέσεις από τους υπολογιστές που συµµετέχουν. Η παραδοχή
αυτή έγινε ώστε να θεωρηθεί ότι υπάρχει συνεχής ροή εργασίας και αρχείων προς
τους υπολογιστές και ότι αυτοί δεν αδρανούν περιµένοντας τον εξυπηρετητή.

•

Τα αποτελέσµατα ολοκληρώνονται επιτυχηµένα, δηλαδή δεν συµβαίνουν λάθη ή
λήξη των χρονοµετρητών που σχετίζονται µε το κάθε αποτέλεσµα. Η παραδοχή
αυτή εξασφαλίζει ότι δεν έχουµε επαναλήψεις στην αποστολή των αποτελεσµάτων
και ο αριθµός τους είναι όσο γίνεται σταθερός.

•

∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σχήµα στον προγραµµατισµό των εργασιών, για
παράδειγµα οµογενείς πλεονάζοντες υπολογισµοί. Ο εξυπηρετητής στέλνει χωρίς
διακρίσεις και κατά βούληση εργασίες στους υπολογιστές.

•

Για να θεωρηθεί το project ολοκληρωµένο θα πρέπει να υπολογιστούν όλες οι
µονάδες εργασίας. Αυτό µπορεί να θεωρείται αυτονόητο όµως υπάρχουν project,
όπως το δοκιµαστικό που δηµιουργήθηκε σε αυτή την εργασία, στο οποίο µια από
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όλες τις µονάδες παρέχει την λύση και το project θεωρείται ολοκληρωµένο µόλις
υπολογιστεί αυτή.

6.3.3 Συνολικός χρόνος εκτέλεσης σε έναν υπολογιστή
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές µπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι ο χρόνος T p που θα
i
απασχοληθεί κάθε υπολογιστής από το project θα είναι ίσος µε:

T p i = Ri o Tr (1)
i

µε Ri να είναι τα αποτελέσµατα που θα λάβει ο κάθε υπολογιστής στη διάρκεια του
project και Tr ο συνολικός χρόνος που απαιτεί ένα αποτέλεσµα για να υπολογιστεί.
i

Φυσικά ισχύει ότι το i παίρνει τιµές από 1 έως Κ.
Ο χρόνος εκτέλεσης ενός αποτελέσµατος µπορεί να αναλυθεί στους επιµέρους χρόνους

Tri − comp , που είναι ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης του υπολογισµού ενός
αποτελέσµατος σε έναν υπολογιστή, και στον Tr − ovh που είναι ο επιπλέον χρόνος που
χρειάζεται το κάθε αποτέλεσµα για διάφορες λειτουργίες (επικοινωνία δικτύου,
κατέβασµα αρχείων κ.λ.π). Ο χρόνος Tr − comp εξαρτάται καθαρά από την φύση του
i
υπολογισµού που πραγµατοποιείται καθώς και τις δυνατότητες του κάθε υπολογιστή. Στην
πράξη µια εκτίµηση της τιµής για αυτόν τον χρόνο θα µπορούσε να ληφθεί από τον µέσο
όρο του χρόνου εκτέλεσης του στοιχειώδους υπολογισµού σε διάφορους υπολογιστές ή
εναλλακτικά βάσει της πολυπλοκότητας του υπολογισµού. Ο χρόνος Tr − ovh είναι
ανεξάρτητος των χαρακτηριστικών του υπολογιστή και µπορεί να αναλυθεί επιµέρους
στους χρόνους:

Tr − snd : Ο χρόνος που απαιτείται για την αποστολή των δεδοµένων στο αίτηµα που κάνει
ο υπολογιστής στον εξυπηρετητή µέσω δικτύου. Ισούται µε Tr − snd =

Dsnd
+ t net (2),
S
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µε Dsnd να είναι τα δεδοµένα του αιτήµατος, S η ταχύτητα του δικτύου και tnet ένας
σταθερός χρόνος για την εκκίνηση και κατάργηση των δικτυακών συνδέσεων.

Tr − db : Ο χρόνος που χρειάζεται για τον εξυπηρετητή να αναζητήσει στην βάση
δεδοµένων ένα αποτέλεσµα που δεν έχει αποσταλεί. Στην πράξη επειδή αυτές οι εγγραφές
διατηρούνται σε ένα κοινό κοµµάτι της µνήµης, ο χρόνος αυτός είναι ίσος µε τον χρόνο

Tr − mem (3) µιας πρόσβασης στην µνήµη του εξυπηρετητή.
Tr − rcv : Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξυπηρετητής να στείλει την απάντηση στο
αίτηµα του υπολογιστή περιλαµβάνοντας τα στοιχεία του αποτελέσµατος. Ισούται µε

Tr − rcv =

Drcv
+ t net (4), µε Drcv να είναι τα δεδοµένα της απάντησης στο αίτηµα, S η
S

ταχύτητα του δικτύου και t net ένας σταθερός χρόνος για την εκκίνηση και κατάργηση των
δικτυακών συνδέσεων.

Tr − dnl : Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο υπολογιστής να µεταφορτώσει τα αρχεία
εισόδου από τον εξυπηρετητή. Ισούται µε Tr − dnl =

Ddnl
+ t net (5), µε Ddnl να είναι τα
S

δεδοµένα εισόδου, S η ταχύτητα του δικτύου και t net ένας σταθερός χρόνος για την
εκκίνηση και κατάργηση των δικτυακών συνδέσεων.

Tr − upl : Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο υπολογιστής να µεταφορτώσει τα αρχεία εξόδου
στον εξυπηρετητή. Ισούται µε Tr − upl =

Dupl
S

+ t net (6), µε Dupl να είναι τα δεδοµένα

εξόδου, S η ταχύτητα του δικτύου και t net ένας σταθερός χρόνος για την εκκίνηση και
κατάργηση των δικτυακών συνδέσεων.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι σαν ταχύτητα δικτύου S αναφέρεται η ταχύτητα δικτύου
του εκάστοτε υπολογιστή που συµµετέχει καθώς τυπικά ο εξυπηρετητής θα βρίσκεται
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συνδεδεµένος σε κάποιο γρήγορο δίκτυο ενώ οι υπολογιστές είναι πιθανό να συνδέονται
και µε χαµηλές ταχύτητες.
Από τις (1),(2),(3),(4),(5) και (6) προκύπτει ότι:

T pi = Ri o (Tri − comp +

Dreq + Dans + Ddnl + Dupl
S

+ 4t net + Tr − mem ) (7)

Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αριθµοί tnet και Tr − mem είναι σταθεροί και σχετικά µικροί.
Πράγµατι σε σχέση µε τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός αποτελέσµατος που τυπικά θα είναι
από κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά µέχρι αρκετές ώρες, ο χρόνος πρόσβασης στην µνήµη
και ο χρόνος εκκίνησης και κατάργησης των δικτυακών συνδέσεων θα είναι τυπικά της
τάξεως των εκατοστών και εκατοµµυριοστών του δευτερολέπτου αντίστοιχα. Ακόµα και
εάν ο κάθε υπολογιστής εκτελέσει χιλιάδες ή εκατοµµύρια αποτελέσµατα, ο συνολικός
χρόνος αυτός είναι πολύ µικρός. Οι σταθεροί αυτοί χρόνοι µπορούν να αντικατασταθούν
µε τις σταθερές

λnet (8) και λmem (9) αντίστοιχα. Οµοίως οι ποσότητες Dsnd και Drcv

των δεδοµένων ενός αιτήµατος, είναι τυπικά σταθερές µικρού µεγέθους της τάξεως των
10ΚΒ (Anderson & Fedak 2006) οι οποίες µπορούν να αντικατασταθούν από την σταθερά

λreq (10).
Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσµατα Ri τα οποία θα λάβει ο κάθε
υπολογιστής στην διάρκεια ενός project είναι ίσα µε το γινόµενο των συνολικών
αποτελεσµάτων επί µια µεταβλητή X act , η οποία παίρνει τιµές από 0 έως 1 και δηλώνει
i
την συµµετοχή του εκάστοτε υπολογιστή στο project. Αυτή η µεταβλητή εξαρτάται από τις
δυνατότητες του υπολογιστή, τις ρυθµίσεις του χρήστη, την διαθεσιµότητα του
υπολογιστή κ.α. Συνεπώς:

Ri = R o X act i (11)
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Από τις (7), (8),(9),(10) και (11) αντικαθιστώντας επίσης τις ποσότητες Tr − comp , S ,
i

Ddnl και Dupl µε αντίστοιχες µεταβλητές συνεπάγεται ότι:

T pi = R o X acti o ( X compi +

X r + λ req
X neti

+ λ net + λ mem ) (12)

που είναι µια συνάρτηση για την εκτίµηση του χρόνου που θα απασχοληθεί ένας
υπολογιστής από ένα B.O.I.N.C project. Είναι φανερό ότι ο χρόνος αυτός εξαρτάται από
πολλές µεταβλητές και κάποιες από αυτές δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν όπως η

X compi που µπορεί µόνο να εκτιµηθεί σαν µέσος χρόνος εκτέλεσης και η X acti που
εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες.

6.3.4 Μελέτη της συνάρτησης χρόνου
Η παραπάνω συνάρτηση µας δίνει µια εκτίµηση του χρόνου απασχόλησης ενός
υπολογιστή από ένα project και είναι συνεπαγόµενο ότι όσο πιο πολλοί υπολογιστές
συµµετέχουν σε ένα project τόσο θα µειώνεται αυτός ο χρόνος καθώς τα αποτελέσµατα
που θα λάβει ο εκάστοτε υπολογιστής θα είναι λιγότερα.
Λαµβάνοντας επίσης την αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας µπορεί να
γίνει αντιληπτό ότι ο παραπάνω χρόνος δεν επηρεάζεται σηµαντικά από λανθασµένα
αποτελέσµατα ή αποτελέσµατα που δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και στις δύο περιπτώσεις
τα αποτελέσµατα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχηµένα θα αποσταλούν σε άλλους
υπολογιστές για εκτέλεση. Επίσης η ύπαρξη χρονοµετρητών για κάθε αποτέλεσµα
εξασφαλίζει ότι κάποιος προβληµατικός υπολογιστής δεν θα καθυστερεί το συνολικό
χρόνο εκτέλεσης του project. Οι παραπάνω προβληµατικές περιπτώσεις σηµαίνουν φυσικά
ότι τα συνολικά αποτελέσµατα του project αυξάνονται αλλά θα αυξηθούν σηµαντικά µόνο
στην περίπτωση που πολλοί υπολογιστές καθυστερούν ή επιστρέφουν λάθη, που και σε
αυτή την περίπτωση οι συγκεκριµένοι υπολογιστές σηµειώνονται από τον εξυπηρετητή και
αποµακρύνονται για ένα χρονικό διάστηµα από το project.
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Η παραπάνω συνάρτηση µελετήθηκε για κάθε µεταβλητή ξεχωριστά δίνοντας σταθερές
τιµές στις υπόλοιπες µεταβλητές σε µια προσπάθεια να διαφανεί πως επηρεάζει τον χρόνο
εκτέλεσης η κάθε µεταβλητή. Σαν παραδειγµατικό project για τις σταθερές τις συνάρτησης
καθώς και για τις τιµές που δόθηκαν στις µεταβλητές στις επιµέρους µελέτες όταν αυτές
θεωρήθηκαν ότι έχουν σταθερή τιµή, λήφθηκε το δοκιµαστικό project που δηµιουργήθηκε
για αυτή την εργασία. Για αυτό το project είναι R = 274625 ενώ τυπικά

λreq = 10000

bytes. Από δοκιµαστικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες ταχύτητες
δικτύου µέσω του εργαλείου ‘ping’ προκύπτει µια µέση τιµή για την σταθερά

λnet = 0.03

sec. Επίσης τυπικά ο µέσος χρόνος πρόσβασης στην µνήµη για ανάγνωση ενός byte είναι
της τάξεως των 0,0000000795 sec οπότε θεωρώντας ότι ο εξυπηρετητής θα πρέπει να
διαβάσει τυπικά 5000 bytes για να αποστείλει στον υπολογιστή προκύπτει µια τυπική τιµή
για την σταθερά

λmem = 0,0004 sec. Στην µελέτη θεωρήθηκε επίσης ότι ο αριθµός των

υπολογιστών που συµµετέχουν είναι σταθερός.
Αρχικά µελετήθηκε η συνάρτηση ως προς την µεταβλητή X act που υποδηλώνει την
i
συµµετοχικότητα του κάθε υπολογιστή στο project. Για την µεταβλητή X comp θεωρήθηκε
i
µια µέση τιµή των 9 sec που προέκυψε από την εκτέλεση της εφαρµογής md5_bf σε δέκα
υπολογιστές µε επεξεργαστές Pentium IV και συχνότητες επεξεργαστή που κυµαίνονταν
από 2,4 έως 2,66 GHz. Για το συγκεκριµένο project επίσης είναι τυπικά X r = 75 bytes
(αρχεία εισόδου και εξόδου). Σχετικά µε την ταχύτητα δικτύου, θεωρήθηκε ότι το δίκτυο
των υπολογιστών είναι FastEthernet οπότε προέκυψέ µια τυπική τιµή για την µεταβλητή

X neti = 7500000 bytes/sec υπολογίζοντας την απόδοση του Fast Ethernet στο 70% της
θεωρητικής του απόδοσης για να πλησιάσει η τιµή πιο πολύ την πραγµατική απόδοση του
πρωτοκόλλου. Με τις τιµές αυτές προκύπτει η συνάρτηση:

T p i = 2480358,075 o X act i (13)
που υπολογίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Στο γράφηµα 6.1 απεικονίζεται η γραφική
παράσταση της συνάρτησης µε το χρόνο να παρουσιάζεται σε µέρες.
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Μελέτη συνάρτησης βάσει συµµετοχικότητας

Χρόνος απασχόλησης υπολογιστή
από το project (µέρες)

35
30

28,70
25,83
22,96
20,09
17,22
14,35
11,48

25
20
15
10

8,61
5,74

5
2,87
0

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Συµµετοχικότητα (0-1)

Γράφηµα 6.1. Μελέτη συνάρτησης για την µεταβλητή X act .
i
Το παραπάνω γράφηµα φανερώνει αυτό που διαισθητικά γίνεται αντιληπτό: Από την
στιγµή που θεωρήθηκε ότι ο αριθµός των υπολογιστών είναι σταθερός, όσο πιο µικρή
είναι η µέση συµµετοχικότητα τόσο πιο µικρός θα είναι και ο µέγιστος συνολικός χρόνος
εκτέλεσης. Πιο απλά, αν θεωρήσουµε στο συγκεκριµένο project ότι συµµετέχουν δέκα
υπολογιστές παρόµοιων δυνατοτήτων (καθώς θεωρήθηκε ότι το X comp i είναι σταθερό)
και ο καθένας από αυτούς έχει 0,1 συµµετοχικότητα (το 1/10 των αποτελεσµάτων) τότε ο
συνολικός χρόνος εκτέλεσης θα είναι 2,87 ηµέρες περίπου. Φυσικά αν αυξηθεί ο αριθµός
των υπολογιστών ο χρόνος αυτός θα µειωθεί. Αντίστοιχα, αν ένας από τους δέκα
υπολογιστές έχει το 50% της συµµετοχικότητας για κάποιο λόγο και οι υπόλοιποι εννέα
έχουν µοιράζονται το υπόλοιπο 50% τότε ο µέγιστος χρόνος εκτέλεσης θα είναι σαφώς
µεγαλύτερος και ίσος µε αυτόν του υπολογιστή που έχει το 50% της συµµετοχικότητας. Οι
τιµές που δόθηκαν στο γράφηµα 6.1 για την µεταβλητή X act είναι 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4, 0.5
i
, 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 και 1.
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Στη συνέχεια η συνάρτηση µελετήθηκε βάσει του στοιχειώδους χρόνου εκτέλεσης της
εφαρµογής στον κάθε υπολογιστή. Θεωρήθηκε ότι η µέση συµµετοχικότητα του κάθε
υπολογιστή που συµµετέχει είναι σταθερή και ίση µε X act = 0,1 (δέκα υπολογιστές
i
συνολικά). Επίσης οµοίως µε πριν είναι: X r = 75 bytes και X net = 7500000 bytes/sec.
i
Με τις τιµές αυτές προκύπτει η συνάρτηση:

T p i = 27462,5 o X comp i + 871,75 (14)
που υπολογίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Στο γράφηµα 6.2 απεικονίζεται η γραφική
παράσταση της συνάρτησης µε το χρόνο να παρουσιάζεται σε µέρες και χρόνια.

Χρόνος απασχόλησης υπολογιστή
από το project

Μελέτη συνάρτησης βάσει χρόνου εκτέλεσης της εφαρµογής

25 χρόνια

18,9 χρόνια
15,7 χρόνια

6,3 χρόνια
3,13 χρόνια
2,87 µέρες572 µέρες

0

3600

7200 10800 14400 18000 21600 25200 28800 32400
Χρόνος εκτέλεσης (sec)

Γράφηµα 6.2. Μελέτη συνάρτησης για την µεταβλητή X comp .
i
Στο παραπάνω γράφηµα οι τιµές που δόθηκαν για τον χρόνο εκτέλεσης είναι: 9
δευτερόλεπτα, 30 λεπτά, 1 ώρα, 2 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες και 8 ώρες. Στο γράφηµα αυτό
φαίνεται ότι δοθέντων των χαρακτηριστικών ενός project και γνωρίζοντας τον αριθµό των
υπολογιστών και την µέση συµµετοχικότητα (εδώ δέκα υπολογιστές µε 0,1
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συµµετοχικότητα ο καθένας), είναι προτιµότερο η εφαρµογή να είναι κατασκευασµένη
έτσι ώστε να έχει µικρό χρόνο εκτέλεσης.
Οµοίως για την µελέτη της συνάρτησης βάσει των δεδοµένων εισόδου εξόδου θεωρήθηκε
ότι : X act = 0,1 , X comp = 9 sec και X net = 7500000 bytes/sec. Με τις τιµές αυτές
i
i
i
προκύπτει η συνάρτηση:

T p i = 247245,986 +

247245,986 o X r + 2472459860
(16)
7500000

Στο γράφηµα 6.3 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης µε το χρόνο να
παρουσιάζεται σε µέρες.

Χρόνος απασχόλησης
υπολογιστή από το
project (µέρες)

Μελέτη συνάρτησης βάσει δεδοµένων εισόδουεξόδου
50,00
42,87

40,00
30,00
22,87

20,00
10,00
0,00

18,87
10,87
2,87 3,27 6,87
3,06
0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

∆εδοµένα εισόδου-εξόδου (bytes)

Γράφηµα 6.3. Μελέτη συνάρτησης για την µεταβλητή X r .
Οι τιµές που δόθηκαν για την µεταβλητή X r ήταν : 10Κbytes , 500Kbytes , 1Mbyte,
10Mbytes, 20Mbytes, 40Mbytes, 50Mbytes και 100Mbytes. Φαίνεται καθαρά πως τα
µεγάλα αρχεία εισόδου και εξόδου επηρεάζουν τον χρόνο απασχόλησης ενός υπολογιστή
δοθέντων κάποιων χαρακτηριστικών. Είχε αναφερθεί εξάλλου σε προηγούµενο κεφάλαιο
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ότι είναι προτιµότερο οι εφαρµογές που εκτελούνται σε B.O.I.N.C project να έχουν µικρό
όγκο δεδοµένων και υψηλό επεξεργαστικό υπολογισµό σε αυτά τα δεδοµένα. Μπορεί να
αντιληφθεί επίσης κανείς ότι αν είχε θεωρηθεί ότι το δίκτυο δεν είναι FastEthernet αλλά
ISDN ¨η ADSL, ο χρόνος αυτός θα ήταν ακόµη υψηλότερος.
Για την µελέτη της συνάρτησης µε βάσει την ταχύτητα δικτύου (µεταβλητή X net )
θεωρήθηκε ότι: X act = 0,1 , X comp = 9 sec και X r = 100Κbytes. Με τις τιµές αυτές
i
i
προκύπτει η συνάρτηση:

T pi =

3086785000
+ 247997,36 (17)
X net

Στο γράφηµα 6.3 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης µε το χρόνο να
παρουσιάζεται σε µέρες.

Χρόνος απασχόλησης
υπολογιστή από το project
(µέρες)

Μελέτη συνάρτησης βάσει ταχύτητας δικτύου
10,009,25
8,45

8,00

5,66

6,00

4,27
3,57
3,22 2,96

4,00
2,00

2,91

2,87

0,00
0

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000

Ταχύτητα δικτύου (bytes/sec)

Οι τιµές που δόθηκαν για την ταχύτητα δικτύου ήταν: 56Kbits/sec (PSTN), 64Kbits/sec
(ISDN 1-κανάλι), 128Kbits/sec (ISDN – 2 κανάλια), 256Kbits/sec (ADSL), 512Kbits
(ADSL), 1Mbit/sec (Leased Lines/ADSL), 4Mbit/sec (Leased Lines), 10Mbit/sec
(Ethernet) και 100Mbit/sec (Fast Ethernet) οι οποίες θεωρήθηκε ότι λειτουργούν στον 80%
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της θεωρητικής δυνατότητας τους για να ανταποκρίνονται πιο πολύ στην πραγµατικότητα.
Το µέγεθος των δεδοµένων εισόδου που θεωρήθηκε στην συγκεκριµένη µελέτη 100ΚΒ
δεν ανταποκρίνεται στο δοκιµαστικό project (που έχει τυπικά 75 bytes δεδοµένα εισόδου)
αλλά τέθηκε σε µια τιµή η οποία είναι τυπική για Β.Ο.Ι.Ν.C projects. Από το παραπάνω
γράφηµα µπορεί να δει κανείς ότι η ταχύτητα δικτύου επηρεάζει σηµαντικά το πόσο θα
απασχοληθεί ένας υπολογιστής από ένα project καθώς, για χαµηλές ταχύτητες δικτύου,
πολύς από τον χρόνο που λειτουργεί ο υπολογιστής θα αναλωθεί στην µεταφορά αρχείων
αυξάνοντας έτσι τον χρόνο απασχόλησης µε έναν παράγοντα 200% ή και 300%. Ο χρόνος
αυτός φυσικά θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και το µέγεθος των δεδοµένων εισόδου.

6.3.5 Συνολικός χρόνος project
Προηγουµένως µελετήθηκε ο χρόνος που θα απασχοληθεί ο κάθε υπολογιστής από ένα
B.O.I.N.C project βάσει κάποιων παραδοχών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτός είναι ο
χρόνος που ο κάθε υπολογιστής θα αφιερώσει για την δουλειά που θα του αναθέσει το
project και όχι ο συνολικός χρόνος που είναι το διάστηµα από το πρώτο αποτέλεσµα που
θα λάβει ο υπολογιστής µέχρι το τελευταίο. Είναι σαφές ότι ενδιάµεσα σε αυτές τις δύο
χρονικές στιγµές θα υπάρχει ένα µέρος του χρόνου που ο υπολογιστής για διάφορους
λόγους δεν θα εργάζεται για το project. Τέτοιοι λόγοι µπορεί να είναι ότι για κάποιες ώρες
εργάζεται κάποιος χρήστης στον υπολογιστή, ο χρήστης έχει τέτοιες ορίσει τέτοιες
ρυθµίσεις ώστε ο υπολογιστής να εργάζεται ορισµένες ώρες της ηµέρας, ο υπολογιστής
βρέθηκε εκτός δικτύου για κάποιες ώρες κ.λ.π. Οπότε η σχέση (12) µπορεί να
τροποποιηθεί ως εξής:

T p i = R o X act i o ( X comp i +

X r + λreq
X net i

+ λnet + λmem ) + Tidlei (18)

όπου Tidle είναι ο χρόνος που ο υπολογιστής για κάποιους λόγους δεν απασχολείται από
i
το project. Η παράµετρος αυτή είναι αρκετά στοχαστική για να µελετηθεί στα πλαίσια της
παρούσης εργασίας καθώς εξαρτάται από πολλές ρυθµίσεις αλλά και τυχαία γεγονότα.
Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις όπου το περιβάλλον εκτέλεσης είναι αρκετά
ελεγχόµενο (π.χ σε ένα εργαστήριο) µπορεί κάποιος να κάνει µια εκτίµηση του χρόνου
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Tidlei σαν µέρος του T pi . Για παράδειγµα εάν γνωρίζει κάποιος ότι οι υπολογιστές που
απασχολούνται στο project είναι συνέχεια συνδεδεµένοι στο δίκτυο, δεν σταµατάνε να
λειτουργούν λόγω τυχαίων γεγονότων και ότι απασχολούνται για 8 ώρες την ηµέρα από
εργαζόµενους (οπότε και δεν εκτελείται εργασία για το B.O.I.N.C σε αυτόν τον χρόνο)
µπορεί να θεωρήσει ότι τις υπόλοιπες 12 ο υπολογιστής εργάζεται για το project. Έτσι ο
χρόνος Tidle θα είναι το 66% του χρόνου εργασίας του project. Παίρνοντας σαν
i
παράδειγµα την συνάρτηση (13), που αποτυπώνει και πιο πιστά τις εργαστηριακές
συνθήκες τις παρούσης εργασίας, µπορεί να δει κανείς ότι ο χρόνος που απασχολείται ένας
υπολογιστής από το project θα είναι 3 ηµέρες περίπου. Κατά συνέπεια, ο συνολικός
χρόνος θα είναι περίπου 5 µέρες (προσαυξάνοντας το 3 κατά 66%). Ο συνολικός χρόνος
στον οποίο θα ολοκληρωθεί το project, δεδοµένου ότι πρέπει να υπολογιστούν όλα τα
αποτελέσµατα για να θεωρηθεί ολοκληρωµένο, θα είναι ο µέγιστος χρόνος που θα
προκύψει από την εφαρµογή της σχέσης (18) στον κάθε υπολογιστή.

6.3.6 Πειραµατική δοκιµή
Για να ελεγχθεί η ορθότητα της παραπάνω εκτίµησης έγινε µια πειραµατική εκτέλεση της
εφαρµογής md5_bf σε εργαστηριακές συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που περιγράφτηκαν
παραπάνω. Αναλυτικότερα χρησιµοποιήθηκαν δέκα υπολογιστές ως εθελοντικοί πόροι µε
ταχύτητες επεξεργαστή 2,4 – 2,66 GHz (Pentium IV) µε χωρητικότητες σε µνήµη από
256ΜΒ έως 2GΒ. Οι υπολογιστές ήταν διασυνδεδεµένοι µε τοπικό δίκτυο Fast Ethernet
και ήταν υπολογιστές που χρησιµοποιούνταν και σε άλλες εργασίες έτσι ώστε να γίνει µια
προσέγγιση µε τις πραγµατικές συνθήκες ενός B.O.I.N.C project. Στον εξυπηρετητή
ρυθµίστηκαν οι κατάλληλες µονάδες εργασίας και αποτελέσµατα και έγινε και η
κατάλληλη ρύθµιση ώστε σε κάθε αίτηµα ο υπολογιστής να λαµβάνει ένα µόνο
αποτέλεσµα. ∆εν ορίστηκε όριο στα ηµερήσια αποτελέσµατα που µπορεί να λάβει ένας
υπολογιστής.
Αφού ολοκληρώθηκε η µελέτη και εκτελέστηκαν όλα τα αποτελέσµατα (274625
αποτελέσµατα) υπολογίστηκε η συµµετοχικότητα του κάθε υπολογιστή. Στον πίνακα 6.1,
παρουσιάζονται οι υπολογιστές µε τα χαρακτηριστικά τους και την συµµετοχικότητα που
είχε ο καθένας.
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Συµµετοχικότητα

Ταχύτητα

Χωρητικότητα

Λειτουργικό

επεξεργαστή

σε µνήµη

Σύστηµα

1

2,66GHz

512MB

Windows XP

11%

2

2,4GHz

256MB

Windows 2000

13%

3

2,66GHz

512MB

Windows XP

14%

4

2,66GHz

512MB

Windows XP

11%

5

2,66GHz

512MB

Windows XP

9%

6

2,4GHz

256MB

Linux

7%

7

2,4GHz

2GB

Linux

8%

8

2,66GHz

512MB

Linux

12%

9

2,66GHz

512MB

Linux

6%

10

2,66GHz

1GB

Linux

9%

(% επί των
αποτελεσµάτων)

Πίνακας 6.1. Συµµετοχικότητα κάθε υπολογιστή.
Ο συνολικός χρόνος του project ήτανε στην πράξη 6,5 ηµέρες, αριθµός ο οποίος απέχει
αρκετά φυσικά από τις 3 ηµέρες της συνάρτησης (12) (βάσει των συγκεκριµένων
παραµέτρων) αλλά είναι σχετικά κοντά στις 5 ηµέρες που υπολογίστηκαν σαν εκτίµηση
από την σχέση (18) υπολογίζοντας ότι κάθε υπολογιστής απασχολείται για 8 ώρες από
κάποιον εργαζόµενο. Η διαφορά αυτή στην εκτίµηση από την πειραµατική εκτέλεση
δείχνει και την στοχαστικότητα µε την οποία συµµετέχουν οι πόροι στο project ακόµα και
σε εργαστηριακές συνθήκες, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη µια ακριβή εκτίµηση.
Βέβαια µια τέτοια διαφορά στην εκτίµηση της τάξεως του 23% περίπου (αν υπολογιστεί η
διαφορά των 5 από τις 6,5 ηµέρες ως ποσοστό των 6,5 ηµερών) µπορεί να µην είναι
ιδιαίτερα σηµαντική εάν θεωρούµε κάποιο project το οποίο θα λειτουργεί για χρόνια οπότε
δεν έχει σηµασία να υπολογιστεί σε πραγµατικούς χρόνους (real time) το αποτέλεσµα.
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7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θεωρητική και πρακτική µελέτη της πλατφόρµας B.O.I.N.C. δείχνει ότι πρόκειται για
µια από τις πολύ σοβαρές και αξιόλογες προσπάθειες στον τοµέα των κατανεµηµένων
συστηµάτων. Παρόλο που η τεκµηρίωση της πλατφόρµας δεν είναι ακόµα σε ιδιαίτερα
ικανοποιητικά επίπεδα, η λειτουργία της και η οργάνωση της εντυπωσιάζουν καθώς
παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευκολία ακόµα για τον πλέον ανυποψίαστο χρήστη. Είναι
πραγµατικά µια πλατφόρµα την οποία εύκολα ένας επιστηµονικός ερευνητής µπορεί να
χρησιµοποιήσει για να εκτελέσει τους όποιους υπολογισµούς απαιτεί η έρευνα του και
στην πράξη να έχει ένα µεγάλο όφελος σε χρόνο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει µεγάλα
κεφάλαια για αυτό. Τα παραπάνω φανερώνονται και από το γεγονός ότι η πλατφόρµα
χρησιµοποιείται ήδη από περίπου είκοσι επιστηµονικές έρευνες µεγάλου µεγέθους ανά τον
κόσµο, γεγονός που την καθιστά µαζί µε την ιδέα του υπολογισµού µε εθελοντικούς
πόρους την δεύτερη ίσως ισχυρή δύναµη (µετά τις συστοιχίες υπολογιστών και τα
υπολογιστικά πλέγµατα) στα κατανεµηµένα συστήµατα.
Παρόλα αυτά, µέσα από την συγκεκριµένη εργασία φάνηκε και η ανάγκη για µια
πληρέστερη και αναλυτικότερη τεκµηρίωση των τεχνικών στοιχείων και οδηγών
εγκατάστασης της πλατφόρµας, ειδικότερα της δηµιουργίας ενός project και των
εφαρµογών του. Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια για να καλυφθεί αυτή η
έλλειψη µέσα από την εµπειρία του ερευνητή. Η προσπάθεια αυτή επεκτάθηκε στην
µελέτη του µοντέλου του υπολογισµού µε εθελοντικούς πόρους που προτείνεται από την
πλατφόρµα B.O.I.N.C. έτσι ώστε να γίνουν πιο αντιληπτά τα στοιχεία που επιβάλλουν
περιορισµούς στην απόδοση και στην ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. Η έρευνα
κατέδειξε ένα ιδιαίτερα στοχαστικό µοντέλο το οποίο είναι δύσκολο να µελετηθεί και να
αναλυθεί µε θεωρητικούς όρους. Πράγµατι, φαίνεται ότι η µελέτη του µοντέλου µέσα από
τα στοιχεία και την βάση δεδοµένων ενός συγκεκριµένου project µπορεί να φανούν πιο
αξιόπιστα από την θεωρητική προσέγγιση. Ίσως µια µεγαλύτερη µελέτη µε την χρήση της
στατιστικής και των πιθανοτήτων πάνω σε κάποιους στοχαστικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την απόδοση του µοντέλου να καταλήξει σε µια πιο συγκεκριµένη θεωρητική
προσέγγιση.
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Η εργασία αυτή δηµιουργήθηκε µε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει κίνητρο και αφετηρία για
την περαιτέρω µελέτη της συγκεκριµένης πλατφόρµας. Η ιδέα του υπολογισµού µε
εθελοντικούς πόρους είναι ακόµα καινούρια και είναι πολλά τα θέµατα τα οποία µπορούν
να αποτελέσουν θέµατα έρευνας για µελλοντικές εργασίες. Κάποια από αυτά είναι η
αναλυτικότερη θεωρητική µελέτη του µοντέλου, η µελέτη στην πράξη των παραγόντων
που επηρεάζουν τον χρόνο εκτέλεσης και τα όρια που παρουσιάζουν αυτοί καθώς και η
πρακτική δοκιµαστική εφαρµογή του µοντέλου σε ένα επιστηµονικό πρόβληµα το οποίο
απαιτεί πραγµατικά πολύ χρόνο για την επίλυση του. Ειδικότερα το τελευταίο θέµα θα
µπορούσε να συνδυαστεί µε την εγκατάσταση της πλατφόρµας και την µελέτη της
απόδοσης της σε ένα ευρύτερο περιβάλλον όπως για παράδειγµα ενός ακαδηµαϊκού
ιδρύµατος ή ακόµα και το δίκτυο των σχολικών εργαστηρίων της χώρας.

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

143

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία και συγγράµµατα
Anderson, D. P., 2003. Public Computing – Reconnecting people to science. In:
Proceedings of the Conference on Shared Knowledge and the Web, 17-19 November 2003,
Residencia de Estudiantes, Madrid, Spain.
Anderson, D. P., Cobb, J., Korpela, E., Lebofsky, M. και Werthimer, D., 2002.
SETI@home: An Experiment in Public - Resource Computing. Communications of the
ACM, 45 (11), 56-61.
Anderson, D.P. και Fedak, G., 2006. The Computational and Storage Potential of
Volunteer Computing. In: Proceedings of the IEEE/ACM International Symposium on
Cluster Computing and the Grid, 16-19 May 2006, Singapore.
Anderson, D.P., 2004. B.O.I.N.C. : A system for public resource computing and storage.
In: Proceedings of the 5th IEEE/ACM International Workshop on Grid Computing, 2004,
Pittsburgh, USA.
Cappelo, F., Djilali, S., Fedak, G., Herault, T., Magniette, F., Neri, V. και Lodygensky, O.,
2005. Computing on Large-Scale Distributed Systems: XtremWeb Architecture,
Programming Models, Security, Tests and convergence with Grid. Future Generation
Computing Systems, 21 (3), 417-437.
Djilali, S., 2003. P2P-RPC: Programming Scientific Applications on P2P systems with
RPC. In: Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Cluster Computing and
the Grid (CCGRID'03), May 2003, Tokyo, Japan.
Foster, I. και Kesselman C., 1997. Globus: A Metacomputing Infrastructure Toolkit.
Supercomputing Applications, 11 (2), 115-128.

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

144

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»
Foster, I., Kesselman και C., Tuecke, S., 2001. The Anatomy of the Grid: Enabling
Scalable Virtual Organizations. Supercomputing Applications, 15 (3).
Lodygensky, O., Fedak, G., Neri, V., Cappello, F., Thain, D., και Livny, M., 2003.
XtremWeb and Condor: Sharing Resources Between Internet Connected Condor Pools. In:
Proceedings of the IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid
(CCGRID'03) Workshop on Global Computing on Personal Devices, May 2003, Tokyo,
Japan.
Milojicic, D.S., Kalogeraki, V., Lukose, R., Nagaraja, K., Pruyne, J., Richard, B., Rollins,
S. και Xu, Z., 2002. Peer-to-Peer Computing. Technical Report - HPL-2002-57, HP Labs,
Palo Alto, CA, U.S.A.
Sottrup, C.U., Pedersen, J.G., 2005. Developing Distributed Computing Solutions
Combining Grid Computing and Public Computing. Thesis (M.Sc.). Department of
Computer Science – University of Copenhagen.
Tanembaum, A. S και van Steen, M., 2002. Distributed Systems: Principles and
Paradigms. Englewood Cliffs, NJ, U.S.A: Prentice-Hall.
Thain, D., Tannenbaum, T. και Livny, M., 2005. Distributed Computing in Practice: The
Condor Experience. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 17 (2-4),
323-256.

∆ικτυακοί τόποι
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, 2006. B.O.I.N.C – Home Page
[online]. ∆ιαθέσιµο από: http://boinc.berkeley.edu/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης
05/07/2006].
Condor High Throughput Computing, 2006. Condor Project – Home Page [online].
∆ιαθέσιµο από: http://www.cs.wisc.edu/condor/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης
10/01/2006].
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

145

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»

Distributed.net, 2006. Distributed.net: Node Zero – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://www.distributed.net/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 15/01/2006].
Enabling Grids for E-sciencE, 2006. EGEE – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://public.eu-egee.org/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 15/01/2006].
European Data Grid, 2006. The DataGrid Project – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://eu-datagrid.web.cern.ch/eu-datagrid/

[Ηµεροµηνία

τελευταίας

πρόσβασης

10/02/2006].
GIMPS, 2006. Great Internet Mersenne Prime Search – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο
από: http://www.mersenne.org/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 10/02/2006].
Gnu Lesser General Public License, 2006. GNU Lesser General Public License – Home
Page [online]. ∆ιαθέσιµο από: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html [Ηµεροµηνία
τελευταίας πρόσβασης 05/04/2006].
Gnutella.com,

2006.

Gnutella

–

Home

Page

[online].

∆ιαθέσιµο

από:

http://www.gnutella.com/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 15/02/2006].
GPU : a Global Processing Unit, 2006. GPU : a Global Processing Unit – Cluster
Software

for

P2P

Computing

–

Home

Page

[online].

∆ιαθέσιµο

από:

http://gpu.sourceforge.net/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 01/03/2006].
Java Technology, 2006. Java – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από: http://java.sun.com/
[Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 01/03/2006].
LHC : The Large Hadron Collider, 2006. LHC – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://lhc.web.cern.ch/lhc/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 03/02/2006].
Napster, 2006. Napster – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από: http://www.napster.com/
[Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 10/03/2006].

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

146

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»

Portable Batch System – PBS, 2006. OpenPBS – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://www.openpbs.org/main.html [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 05/02/2006].
The Globus Project, 2006. The Globus Alliance – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://www.globus.org/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 05/04/2006].
The Large Hadron Collider (LHC) Computing Grid, 2006. LHC Computing Grid Project –
Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από: http://lcg.web.cern.ch/LCG/ [Ηµεροµηνία τελευταίας
πρόσβασης 05/03/2006].
Top 500 Supercomputing Sites, 2006. Top 500 – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://www.top500.org/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 20/05/2006].
Wikipedia, 2005. Wikipedia, the Free Encyclopedia – Home Page [online]. ∆ιαθέσιµο
από: http://en.wikipedia.org/ [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 10/03/2006].
Wikipedia,

2006.

Distributed

Computing

[online].

∆ιαθέσιµο

από:

http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης
15/03/2006].
Wikipedia, 2006. MD5 – Message Digest algorithm 5 [online]. ∆ιαθέσιµο από:
http://en.wikipedia.org/wiki/MD5 [Ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 15/04/2006].
XtremWeb – A Global Computing Experimental Platform, 2006. XtremWeb – Home Page
[online]. ∆ιαθέσιµο από: http://www.lri.fr/~fedak/XtremWeb/ [Ηµεροµηνία τελευταίας
πρόσβασης 20/03/2006].

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

147

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. Αρχεία εφαρµογής uppercase
A.1 upper_case.C
// Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
// http://boinc.berkeley.edu
// Copyright (C) 2005 University of California
//
// This is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
// License as published by the Free Software Foundation;
// either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
//
// This software is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
// See the GNU Lesser General Public License for more details.
//
// To view the GNU Lesser General Public License visit
// http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
// or write to the Free Software Foundation, Inc.,
// 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA

02111-1307

USA

// read "in", convert to UC, write to "out"
// command line options:
// -run_slow: sleep 1 second after each character, useful for debugging
// -cpu_time N: use about N CPU seconds after copying files
//
#ifdef _WIN32
#include "boinc_win.h"
#else
#include "config.h"
#endif
#ifndef _WIN32
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <ctime>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <csignal>
#include <unistd.h>
#endif
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#define BOINC_APP_GRAPHICS
#ifdef BOINC_APP_GRAPHICS
#include "graphics_api.h"
#include "graphics_lib.h"
#endif
#include "diagnostics.h"
#include "util.h"
#include "filesys.h"
#include "boinc_api.h"
#include "mfile.h"
using std::string;
#define CHECKPOINT_FILE "upper_case_state"
#define INPUT_FILENAME "in"
#define OUTPUT_FILENAME "out"
bool run_slow;
bool raise_signal;
bool random_exit;
bool random_crash;
double cpu_time=20;
int do_checkpoint(MFILE& mf, int nchars) {
int retval;
string resolved_name;
FILE* f = fopen("temp", "w");
if (!f) return 1;
fprintf(f, "%d", nchars);
fclose(f);
fprintf(stderr, "APP: upper_case checkpointing\n");
retval = mf.flush();
if (retval) return retval;
boinc_resolve_filename_s(CHECKPOINT_FILE, resolved_name);
retval = boinc_rename("temp", resolved_name.c_str());
if (retval) return retval;
return 0;
}
static void use_some_cpu() {
double j = 3.14159;
int i, n = 0;
for (i=0; i<20000000; i++) {
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n++;
j *= n+j-3.14159;
j /= (float)n;
}
}
void worker() {
int c, nchars = 0, retval;
double fsize;
char resolved_name[512];
MFILE out;
FILE* state, *infile;
boinc_resolve_filename(INPUT_FILENAME, resolved_name, sizeof(resolved_name));
infile = boinc_fopen(resolved_name, "r");
if (!infile) {
fprintf(
stderr,
"Couldn't find input file, resolved name %s.\n",
resolved_name
);
exit(-1);
}
file_size(resolved_name, fsize);
boinc_resolve_filename(CHECKPOINT_FILE, resolved_name, sizeof(resolved_name));
state = boinc_fopen(resolved_name, "r");
if (state) {
fscanf(state, "%d", &nchars);
fseek(infile, nchars, SEEK_SET);
boinc_resolve_filename(OUTPUT_FILENAME,resolved_name, sizeof(resolved_name));
retval = out.open(resolved_name, "a");
} else {
boinc_resolve_filename(OUTPUT_FILENAME, resolved_name, sizeof(resolved_name));
retval = out.open(resolved_name, "w");
}
if (retval) {
fprintf(stderr, "APP: upper_case output open failed:\n");
fprintf(stderr, "resolved name %s, retval %d\n", resolved_name, retval);
perror("open");
exit(1);
}
while (1) {
c = fgetc(infile);
if (c == EOF) break;
c = toupper(c);
out._putchar(c);
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nchars++;
if (run_slow) {
boinc_sleep(1.);
}
#ifdef HAVE_SIGNAL_H
if (raise_signal) {
raise(SIGHUP);
}
#endif
if (random_exit) {
if (drand() < 0.05) {
exit(-10);
}
}
if (random_crash) {
if (drand() < 0.05) {
boinc_sleep(5.0);
#ifdef _WIN32
DebugBreak();
#endif
}
}
int flag = boinc_time_to_checkpoint();
if (flag) {
retval = do_checkpoint(out, nchars);
if (retval) {
fprintf(stderr, "APP: upper_case checkpoint failed %d\n", retval);
exit(1);
}
boinc_checkpoint_completed();
}
boinc_fraction_done(nchars/fsize);
}
retval = out.flush();
if (retval) {
fprintf(stderr, "APP: upper_case flush failed %d\n", retval);
exit(1);
}
if (cpu_time) {
double start = dtime();
while (1) {
double e = dtime()-start;
if (e > cpu_time) break;
boinc_fraction_done(e/cpu_time);
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use_some_cpu();
}
}
boinc_finish(0);
}
int main(int argc, char **argv) {
int i;
int retval = 0;
bool nographics_flag = false;
boinc_init_diagnostics(
BOINC_DIAG_DUMPCALLSTACKENABLED |
BOINC_DIAG_HEAPCHECKENABLED |
BOINC_DIAG_MEMORYLEAKCHECKENABLED |
BOINC_DIAG_TRACETOSTDERR |
BOINC_DIAG_REDIRECTSTDERR
);
// Write through to disk
setbuf(stderr, 0);
#ifdef _WIN32
// Attempt to load the dlls that are required to display graphics, if
// any of them fail do not start the application in graphics mode.
if (FAILED(__HrLoadAllImportsForDll("GDI32.dll"))) {
fprintf( stderr, "Failed to load GDI32.DLL...\n" );
nographics_flag = true;
}
if (FAILED(__HrLoadAllImportsForDll("OPENGL32.dll"))) {
fprintf( stderr, "Failed to load OPENGL32.DLL...\n" );
nographics_flag = true;
}
if (FAILED(__HrLoadAllImportsForDll("GLU32.dll"))) {
fprintf( stderr, "Failed to load GLU32.DLL...\n" );
nographics_flag = true;
}
#endif

// NOTE: if you change output here, remember to change the output that
// test_uc.py pattern-matches against.
for (i=0; i<argc; i++) {
if (!strcmp(argv[i], "-exit")) random_exit = true;
if (!strcmp(argv[i], "-crash")) random_crash = true;
if (!strcmp(argv[i], "-run_slow")) run_slow = true;
if (!strcmp(argv[i], "-cpu_time")) {
cpu_time = atof(argv[++i]);
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}
}
#ifdef BOINC_APP_GRAPHICS
#if defined(_WIN32) || defined(__APPLE__)
if (!nographics_flag) {
retval = boinc_init_graphics(worker);
}
#else
if (!nographics_flag) {
retval = boinc_init_graphics_lib(worker, argv[0]);
}
#endif
if (retval) exit(retval);
#else
retval = boinc_init();
if (retval) exit(retval);
worker();
#endif
}
#ifdef _WIN32
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR Args, int WinMode) {
LPSTR command_line;
char* argv[100];
int argc;
command_line = GetCommandLine();
argc = parse_command_line( command_line, argv );
return main(argc, argv);
}
#endif
const char *BOINC_RCSID_33ac47a071 = "$Id: upper_case.C,v 1.12 2006/06/13 23:12:35 davea
Exp $";
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A.2 Makefile
# This should work on Linux.

Modify as needed for other platforms.

# Do this first:
# ln -s `g++ -print-file-name=libstdc++.a`
# This creates a symbolic link to the C++ library,
# which is linked statically
CXXFLAGS = -g \
-I ../../boinc \
-I ../../boinc/lib \
-I ../../boinc/api \
-L ../../boinc/api \
-L ../../boinc/lib \
-L /usr/X11R6/lib \
-L.
# the following should be freeglut; use nm to check
LIBGLUT = /usr/local/lib/libglut.a
LIBGLU = /usr/X11R6/lib/libGLU.a
LIBJPEG = /usr/lib/libjpeg.a
PROGS = upper_case upper_case.so
all: $(PROGS)
clean:
rm $(PROGS)
# the -Wl,--export-dynamic causes the main program's symbols
# to be exported to the graphics library
upper_case: upper_case.o
g++ $(CXXFLAGS) -Wl,--export-dynamic -o upper_case upper_case.o \
libstdc++.a -pthread -lboinc_api –lboinc \
-lboinc_graphics_lib -ldl
upper_case.so: uc_graphics.o
g++ $(CXXFLAGS) -o upper_case.so \
-shared -fPIC -pthread \
uc_graphics.o \
libstdc++.a \
-lboinc_graphics_impl -lboinc \
$(LIBGLUT) $(LIBGLU) $(LIBJPEG) \
-lGL -lX11 -lXmu -lm \
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A.3 upper_case.vcproj
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<VisualStudioProject
ProjectType="Visual C++"
Version="8,00"
Name="upper_case"
ProjectGUID="{8281D898-0E64-44EB-8356-4F0336F19A35}"
>
<Platforms>
<Platform
Name="Win32"
/>
</Platforms>
<ToolFiles>
</ToolFiles>
<Configurations>
<Configuration
Name="Release|Win32"
OutputDirectory="Release"
IntermediateDirectory="Release"
ConfigurationType="1"
InheritedPropertySheets="$(VCInstallDir)VCProjectDefaults\UpgradeFromVC71.vsprops"
UseOfMFC="0"
ATLMinimizesCRunTimeLibraryUsage="false"
CharacterSet="2"
>
<Tool
Name="VCPreBuildEventTool"
/>
<Tool
Name="VCCustomBuildTool"
/>
<Tool
Name="VCXMLDataGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCWebServiceProxyGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCMIDLTool"
PreprocessorDefinitions="NDEBUG"
MkTypLibCompatible="true"
SuppressStartupBanner="true"
TargetEnvironment="1"
TypeLibraryName=""
HeaderFileName=""
/>
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<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="2"
InlineFunctionExpansion="1"
FavorSizeOrSpeed="1"
AdditionalIncludeDirectories=".;../../boinc;../../boinc/api;../../boinc/lib;../image
_libs;../jpeglib;../glut"
PreprocessorDefinitions="WIN32;NDEBUG;_MT;_CONSOLE"
StringPooling="false"
RuntimeLibrary="0"
EnableFunctionLevelLinking="true"
UsePrecompiledHeader="0"
PrecompiledHeaderThrough="boinc_win.h"
PrecompiledHeaderFile="$(IntDir)/boinc_win.pch"
WarningLevel="3"
SuppressStartupBanner="true"
DebugInformationFormat="3"
CompileAs="2"
ForcedIncludeFiles="boinc_win.h"
/>
<Tool
Name="VCManagedResourceCompilerTool"
/>
<Tool
Name="VCResourceCompilerTool"
PreprocessorDefinitions="NDEBUG"
Culture="1033"
/>
<Tool
Name="VCPreLinkEventTool"
/>
<Tool
Name="VCLinkerTool"
AdditionalDependencies="winmm.lib

opengl32.lib

glu32.lib

glaux.lib odbc32.lib odbccp32.lib libcmt.lib libcpmt.lib"
OutputFile="Release/uppercase_5.10_windows_intelx86.exe"
LinkIncremental="0"
SuppressStartupBanner="true"
IgnoreAllDefaultLibraries="true"
GenerateDebugInformation="true"
ProgramDatabaseFile="Release/uppercase_5.10_windows_intelx86.pdb"
SubSystem="2"
TargetMachine="1"
/>
<Tool
Name="VCALinkTool"
/>
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<Tool
Name="VCManifestTool"
/>
<Tool
Name="VCXDCMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCBscMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCFxCopTool"
/>
<Tool
Name="VCAppVerifierTool"
/>
<Tool
Name="VCWebDeploymentTool"
/>
<Tool
Name="VCPostBuildEventTool"
/>
</Configuration>
<Configuration
Name="Debug|Win32"
OutputDirectory="Debug"
IntermediateDirectory="Debug"
ConfigurationType="1"
InheritedPropertySheets="$(VCInstallDir)VCProjectDefaults\UpgradeFromVC71.vsprops"
UseOfMFC="0"
ATLMinimizesCRunTimeLibraryUsage="false"
CharacterSet="2"
>
<Tool
Name="VCPreBuildEventTool"
/>
<Tool
Name="VCCustomBuildTool"
/>
<Tool
Name="VCXMLDataGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCWebServiceProxyGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCMIDLTool"
PreprocessorDefinitions="_DEBUG"
MkTypLibCompatible="true"

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

157

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος , «B.O.I.N.C – Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρµογή
σε υπολογιστικά προβλήµατα»
SuppressStartupBanner="true"
TargetEnvironment="1"
TypeLibraryName=""
HeaderFileName=""
/>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="0"
AdditionalIncludeDirectories=".;../../boinc;../../boinc/api;../../boinc/lib;../image
_libs;../jpeglib;../glut"
PreprocessorDefinitions="WIN32;_DEBUG;_MT;_CONSOLE"
BasicRuntimeChecks="3"
RuntimeLibrary="1"
UsePrecompiledHeader="0"
PrecompiledHeaderThrough="boinc_win.h"
PrecompiledHeaderFile="$(IntDir)/boinc_win.pch"
BrowseInformation="1"
WarningLevel="3"
SuppressStartupBanner="true"
DebugInformationFormat="4"
CompileAs="2"
ForcedIncludeFiles=""
/>
<Tool
Name="VCManagedResourceCompilerTool"
/>
<Tool
Name="VCResourceCompilerTool"
PreprocessorDefinitions="_DEBUG"
Culture="1033"
/>
<Tool
Name="VCPreLinkEventTool"
/>
<Tool
Name="VCLinkerTool"
AdditionalDependencies="libcmtd.lib libcpmtd.lib kernel32.lib
user32.lib gdi32.lib winmm.lib opengl32.lib glu32.lib glaux.lib ole32.lib"
OutputFile="Debug/uppercase_5.10_windows_intelx86.exe"
LinkIncremental="0"
SuppressStartupBanner="true"
IgnoreAllDefaultLibraries="true"
GenerateDebugInformation="true"
ProgramDatabaseFile="Debug/uppercase_5.10_windows_intelx86.pdb"
SubSystem="2"
TargetMachine="1"
/>
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<Tool
Name="VCALinkTool"
/>
<Tool
Name="VCManifestTool"
/>
<Tool
Name="VCXDCMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCBscMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCFxCopTool"
/>
<Tool
Name="VCAppVerifierTool"
/>
<Tool
Name="VCWebDeploymentTool"
/>
<Tool
Name="VCPostBuildEventTool"
/>
</Configuration>
</Configurations>
<References>
</References>
<Files>
<Filter
Name="Source Files"
Filter="cpp;c;cxx;rc;def;r;odl;idl;hpj;bat"
>
<File
RelativePath="..\uppercase\uc_graphics.C"
>
</File>
<File
RelativePath="..\uppercase\upper_case.C"
>
<FileConfiguration
Name="Release|Win32"
>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="2"
AdditionalIncludeDirectories=""
PreprocessorDefinitions=""
CompileAs="2"
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/>
</FileConfiguration>
<FileConfiguration
Name="Debug|Win32"
>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="0"
AdditionalIncludeDirectories=""
PreprocessorDefinitions=""
BasicRuntimeChecks="3"
BrowseInformation="1"
CompileAs="2"
/>
</FileConfiguration>
</File>
</Filter>
<Filter
Name="Resource Files"
Filter="ico;cur;bmp;dlg;rc2;rct;bin;rgs;gif;jpg;jpeg;jpe"
>
</Filter>
<Filter
Name="Header Files"
Filter="h;hpp;hxx;hm;inl"
>
</Filter>
</Files>
<Globals>
</Globals>
</VisualStudioProject>
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B. Αρχεία εφαρµογής md5_bf
Β.1 md5_bf.C
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
http://boinc.berkeley.edu
Copyright (C) 2005 University of California

//
//
//
//
//
//
//
//
//

MD5 Simple Brute Force Attack - Boinc Version
We assume that the original phrase is 7 characters long
and each character can have a value found in chars[] array.
The program reads the md5hash and start character from the input files.
Writes the final result in "out" file.

This is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This software is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for more details.
To view the GNU Lesser General Public License visit
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
or write to the Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Author:
Kostas Georgakopoulos , kgeorga@uom.gr
Created:
07/05/2006
Last Modified: 08/07/2006

#ifdef _WIN32
#include "boinc_win.h"
#else
#include "config.h"
#endif
#ifndef _WIN32
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <ctime>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <csignal>
#include <unistd.h>
#endif
#define BOINC_APP_GRAPHICS
#ifdef BOINC_APP_GRAPHICS
#include "graphics_api.h"
#include "graphics_lib.h"
#endif
#include
#include
#include
#include
#include

"diagnostics.h"
"util.h"
"filesys.h"
"boinc_api.h"
"mfile.h"

#include "openssl/md5.h"

//Ενσωµάτωση της βιβλιοθήκης ssl για κρυπτογράφηση.

using std::string;
#define INPUT_PREFIX_FILENAME "in"
//Αρχείο εισόδου που περιέχει το πρόθεµα
#define INPUT_HASH_FILENAME "md5hash" //Αρχείο εισόδου που περιέχει το κρυπτοκείµενο
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#define OUTPUT_FILENAME "out"
void md5tostr(unsigned char src[16], char dst[33])
{
int n;
char hex[]="0123456789abcdef";
unsigned char u;

//Συνάρτηση µετατροπής των raw
//δεδοµένων του MD5 digest σε ένα
//string 32 χαρακτήρων.

for (n=0; n<16; n++)
{
u=src[n];
dst[2*n]=hex[(u>>4)&0x0f];
dst[2*n+1]=hex[u & 0x0f];
}
dst[2*n]=0;
}
int check_passwd(char * passwd, char * md5hash)
{
MD5_CTX context;
unsigned char digest[16];
unsigned int len = strlen (passwd);
char tmpstr[33];

//Συνάρτηση σύγκρισης ενός καθαρού
//κειµένου µε το γνωστό κρυπτοκείµενο.

MD5_Init(&context);
MD5_Update (&context, passwd, len);
MD5_Final(digest, &context);
md5tostr(digest,tmpstr);
if (!strcmp(md5hash,tmpstr)) return 1;
else return 0;
}
void worker() {

//Η συνάρτηση worker πραγµατοποιεί τον
//ουσιαστικό υπολογισµό της εφαρµογής.

int retval;
//Ακέραιος για επιστρεφόµενες τιµές των συναρτήσεων του BOINC.
char resolved_name[512]; //String για τα ονόµατα των αρχείων.
MFILE out;
FILE* in_prefix;
FILE* in_hash;
const char chars[]="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.=!";
//Οι πιθανοί χαρακτήρες κάθε θέσης
//του αρχικού κειµένου (65).
char md5hash[33]="*******************************\0";

//String στο οποίο φορτώνεται
//το κρυπτοκείµενο.

char testpass[8]="******\0";

//String στο οποίο
//δηµιουργούνται τα πιθανά
//αρχικά κείµενα.

char tmp,buf[1024];

//Προσωρινές µεταβλητές string.

int

done=0;

//Σηµαία για την επιτυχία ή όχι της αναζήτησης

int

c2=0,c3=0,c4=0,c5=0,c6=0,i=0;

//Ακέραιοι µετρητές για τις επαναλήψεις.

long tests=0,total_tests=17850625,tmpl=1160290625;

//Μετρητές των συγκρίσεων.

boinc_resolve_filename(INPUT_PREFIX_FILENAME, resolved_name, sizeof(resolved_name));
//Το λογικό όνοµα "in" του αρχείου εισόδου, µεταφράζεται στο φυσικό
//όνοµα του αρχείου στο δίσκο.
in_prefix = boinc_fopen(resolved_name, "r");
if (in_prefix == NULL) {

//∆οκιµή για το άνοιγµα του αρχείου
//εισόδου. Εάν δεν µπορεί να ανοίξει
//εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα στο
//αρχείο καταγραφής.
fprintf(stderr,"Couldn't find input file, resolved name %s.\n",resolved_name);
exit(-1);
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}
boinc_resolve_filename(INPUT_HASH_FILENAME, resolved_name, sizeof(resolved_name));
//Οµοίως για το αρχείο εισόδου του κρυπτοκειµένου.
in_hash = boinc_fopen(resolved_name, "r");
if (in_hash == NULL) {
fprintf(
stderr,
"Couldn't find input file, resolved name %s.\n",
resolved_name
);
exit(-1);
}
boinc_resolve_filename(OUTPUT_FILENAME, resolved_name, sizeof(resolved_name));
//Οµοίως για το αρχείο εξόδου.
retval = out.open(resolved_name, "w");
if (retval) {
fprintf(stderr, "APP: md5_bf output open failed:\n");
fprintf(stderr, "resolved name %s, retval %d\n", resolved_name, retval);
perror("open");
exit(1);
}
i=0;
while ( !feof(in_prefix) && i<3 ) //Φόρτωση του προθέµατος στο string
{
//δηµιουργίας των πιθανών αρχικών
//κειµένων.
tmp = fgetc(in_prefix);
if ( tmp != '\n' )
{
testpass[i]=tmp;
i++;
}
}
i=0;
while ( !feof(in_hash) && i<32)
{
tmp = fgetc(in_hash);
if ( tmp != '\n' )
{
md5hash[i]=tmp;
i++;
}
}

//Φόρτωση του κρυπτοκείµενου
//στο κατάλληλο string.

c3=0;
//Εκκίνηση των επαναλήψεων. Σε κάθε
while(done==0 && c3<65)
//επανάληψη δηµιουργείται ένα νέο
{
//Πιθανό αρχικό κείµενο µέχρι να
testpass[3]=chars[c3];
//βρεθεί λύση ή µέχρι να εξαντληθούν
c4=0;
//τα πιθανά κείµενα.
while(done==0 && c4<65)
{
testpass[4]=chars[c4];
c5=0;
while(done==0 && c5<65)
{
testpass[5]=chars[c5];
c6=0;
while(done==0 && c6<65)
{
testpass[6]=chars[c6];
if (check_passwd(testpass,md5hash)) done=1;
//Σύγκριση του κείµενου µε το
//γνωστό κρυπτοκείµενο.
else c6++;
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tests++;
//Αύξηση του µετρητή των συγκρίσεων.
boinc_fraction_done(tests/total_tests);
//Η συνάρτηση αυτή αναφέρει το ποσοστό
//της εργασίας που ολοκληρώθηκε.
}
c5++;
}
c4++;
}
c3++;
}
if ( done == 0 )

//Εαν δεν βρέθηκε αποτέλεσµα γράψε τα
//κατάλληλα µηνύµατα στο αρχείο εξόδου.
sprintf(buf,"0\nResult not found after %d tests\n",tests);
else
//Ανάλογα και αν βρέθηκε αποτέλεσµα.
sprintf(buf,"1\nResult found =\"%s\" after %d tests\n",testpass,tests);
out.puts(buf);

//Γράψιµο του αρχείου εξόδου.

retval = out.flush();
if (retval) {
fprintf(stderr, "APP: upper_case flush failed %d\n", retval);
exit(1);
}
boinc_finish(0);

//Συνάρτηση τερµατισµού του BOINC.

}
int main() {

//Βασική συνάρτηση της εφαρµογής.
//Ο παρακάτω κώδικας δεν τροποποιήθηκε
//από αυτόν της εφαρµογής upper_case.
int retval = 0;
bool nographics_flag = false;
boinc_init_diagnostics(
BOINC_DIAG_DUMPCALLSTACKENABLED |
BOINC_DIAG_HEAPCHECKENABLED |
BOINC_DIAG_MEMORYLEAKCHECKENABLED |
BOINC_DIAG_TRACETOSTDERR |
BOINC_DIAG_REDIRECTSTDERR
);
// Write through to disk
setbuf(stderr, 0);

#ifdef _WIN32
// Attempt to load the dlls that are required to display graphics, if
// any of them fail do not start the application in graphics mode.
if (FAILED(__HrLoadAllImportsForDll("GDI32.dll"))) {
fprintf( stderr, "Failed to load GDI32.DLL...\n" );
nographics_flag = true;
}
if (FAILED(__HrLoadAllImportsForDll("OPENGL32.dll"))) {
fprintf( stderr, "Failed to load OPENGL32.DLL...\n" );
nographics_flag = true;
}
if (FAILED(__HrLoadAllImportsForDll("GLU32.dll"))) {
fprintf( stderr, "Failed to load GLU32.DLL...\n" );
nographics_flag = true;
}
#endif
#ifdef BOINC_APP_GRAPHICS
#if defined(_WIN32) || defined(__APPLE__)
if (!nographics_flag) {
retval = boinc_init_graphics(worker);
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}
#else
if (!nographics_flag) {
retval = boinc_init_graphics_lib(worker, argv[0]);
}
#endif
if (retval) exit(retval);
#else
retval = boinc_init();
if (retval) exit(retval);
worker();
#endif
}
#ifdef _WIN32
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR Args, int WinMode) {
return main();
}
#endif
const char *BOINC_RCSID_33ac47a071 = "$Id: md5_bf.C,v 1.0 2006/07/08 19:17:00 kgeorga Exp
$";
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Β.2 Makefile
CXXFLAGS = -g \
-I ../../boinc \
-I ../../boinc/lib \
-I ../../boinc/api \
-L ../../boinc/api \
-L ../../boinc/lib \
-L /usr/X11R6/lib \
-L.
# the following should be freeglut; use nm to check
LIBGLUT = /usr/lib/libglut.a
LIBGLU = /usr/lib/libGLU.a
LIBJPEG = /usr/lib/libjpeg.a
PROGS = md5_bf md5_bf.so
all: $(PROGS)
clean:
rm $(PROGS)
# the -Wl,--export-dynamic causes the main program's symbols
# to be exported to the graphics library
md5_bf: md5_bf.o
g++ $(CXXFLAGS) -Wl,--export-dynamic -o md5_bf md5_bf.o -pthread -lboinc_api –lboinc \
-lboinc_graphics_lib -ldl -lssl -lcrypto -static
md5_bf.so: md5_graphics.o
g++ $(CXXFLAGS) -o md5_bf.so \
-shared -fPIC -pthread \
md5_graphics.o \
-lboinc_graphics_impl -lboinc \
$(LIBGLUT) $(LIBGLU) $(LIBJPEG) \
-lGL -lX11 -lXmu -lm \
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Β.3 md5_bf.vcproj
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<VisualStudioProject
ProjectType="Visual C++"
Version="8,00"
Name="md5_bf"
ProjectGUID="{4CA8916A-9B8A-44EE-8BA9-72FF07C46722}"
>
<Platforms>
<Platform
Name="Win32"
/>
</Platforms>
<ToolFiles>
</ToolFiles>
<Configurations>
<Configuration
Name="Release|Win32"
OutputDirectory="Release"
IntermediateDirectory="Release"
ConfigurationType="1"
InheritedPropertySheets="$(VCInstallDir)VCProjectDefaults\UpgradeFromVC71.vsprops"
UseOfMFC="0"
ATLMinimizesCRunTimeLibraryUsage="false"
CharacterSet="2"
>
<Tool
Name="VCPreBuildEventTool"
/>
<Tool
Name="VCCustomBuildTool"
/>
<Tool
Name="VCXMLDataGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCWebServiceProxyGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCMIDLTool"
PreprocessorDefinitions="NDEBUG"
MkTypLibCompatible="true"
SuppressStartupBanner="true"
TargetEnvironment="1"
TypeLibraryName=""
HeaderFileName=""
/>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="2"
InlineFunctionExpansion="1"
FavorSizeOrSpeed="1"
AdditionalIncludeDirectories=".;../../boinc;../../boinc/api;../../boinc/lib;../image
_libs;../jpeglib;../glut;&quot;D:\openssl-lib\include&quot;"
PreprocessorDefinitions="WIN32;NDEBUG;_MT;_CONSOLE"
StringPooling="false"
RuntimeLibrary="0"
EnableFunctionLevelLinking="true"
UsePrecompiledHeader="0"
PrecompiledHeaderThrough="boinc_win.h"
PrecompiledHeaderFile="$(IntDir)/boinc_win.pch"
WarningLevel="3"
SuppressStartupBanner="true"
DebugInformationFormat="3"
CompileAs="2"
ForcedIncludeFiles="boinc_win.h"
/>
<Tool
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Name="VCManagedResourceCompilerTool"
/>
<Tool
Name="VCResourceCompilerTool"
PreprocessorDefinitions="NDEBUG"
Culture="1033"
/>
<Tool
Name="VCPreLinkEventTool"
/>
<Tool
Name="VCLinkerTool"
LinkLibraryDependencies="true"
AdditionalDependencies="opengl32.lib glu32.lib glaux.lib
odbc32.lib odbccp32.lib libcmt.lib libcpmt.lib D:\openssl-lib\lib\ssleay32.lib D:\openssllib\lib\libeay32.lib"
OutputFile="Release/md5_bf.exe"
LinkIncremental="0"
SuppressStartupBanner="true"
IgnoreAllDefaultLibraries="true"
DelayLoadDLLs="GDI32.DLL;OPENGL32.DLL;GLU32.DLL"
GenerateDebugInformation="true"
ProgramDatabaseFile="Release/md5_bf.pdb"
SubSystem="2"
TargetMachine="1"
/>
<Tool
Name="VCALinkTool"
/>
<Tool
Name="VCManifestTool"
/>
<Tool
Name="VCXDCMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCBscMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCFxCopTool"
/>
<Tool
Name="VCAppVerifierTool"
/>
<Tool
Name="VCWebDeploymentTool"
/>
<Tool
Name="VCPostBuildEventTool"
/>
</Configuration>
<Configuration
Name="Debug|Win32"
OutputDirectory="Debug"
IntermediateDirectory="Debug"
ConfigurationType="1"
InheritedPropertySheets="$(VCInstallDir)VCProjectDefaults\UpgradeFromVC71.vsprops"
UseOfMFC="0"
ATLMinimizesCRunTimeLibraryUsage="false"
CharacterSet="2"
>
<Tool
Name="VCPreBuildEventTool"
/>
<Tool
Name="VCCustomBuildTool"
/>
<Tool
Name="VCXMLDataGeneratorTool"
/>
<Tool
Name="VCWebServiceProxyGeneratorTool"
/>
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<Tool
Name="VCMIDLTool"
PreprocessorDefinitions="_DEBUG"
MkTypLibCompatible="true"
SuppressStartupBanner="true"
TargetEnvironment="1"
TypeLibraryName=""
HeaderFileName=""
/>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="0"
AdditionalIncludeDirectories=".;../../boinc;../../boinc/api;../../boinc/lib;../image
_libs;../jpeglib;../glut;&quot;D:\openssl-lib\include&quot;"
PreprocessorDefinitions="WIN32;_DEBUG;_MT;_CONSOLE"
BasicRuntimeChecks="3"
RuntimeLibrary="1"
UsePrecompiledHeader="0"
PrecompiledHeaderThrough="boinc_win.h"
PrecompiledHeaderFile="$(IntDir)/boinc_win.pch"
BrowseInformation="1"
WarningLevel="3"
SuppressStartupBanner="true"
DebugInformationFormat="4"
CompileAs="2"
ForcedIncludeFiles=""
/>
<Tool
Name="VCManagedResourceCompilerTool"
/>
<Tool
Name="VCResourceCompilerTool"
PreprocessorDefinitions="_DEBUG"
Culture="1033"
/>
<Tool
Name="VCPreLinkEventTool"
/>
<Tool
Name="VCLinkerTool"
AdditionalDependencies="libcmtd.lib libcpmtd.lib kernel32.lib
user32.lib gdi32.lib D:\openssl-lib\lib\ssleay32.lib D:\openssl-lib\lib\libeay32.lib
opengl32.lib glu32.lib glaux.lib ole32.lib"
OutputFile="Debug/md5_bf.exe"
LinkIncremental="0"
SuppressStartupBanner="true"
IgnoreAllDefaultLibraries="true"
DelayLoadDLLs="GDI32.DLL;OPENGL32.DLL;GLU32.DLL"
GenerateDebugInformation="true"
ProgramDatabaseFile="Debug/md5_bf.pdb"
SubSystem="2"
TargetMachine="1"
/>
<Tool
Name="VCALinkTool"
/>
<Tool
Name="VCManifestTool"
/>
<Tool
Name="VCXDCMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCBscMakeTool"
/>
<Tool
Name="VCFxCopTool"
/>
<Tool
Name="VCAppVerifierTool"
/>
<Tool
Name="VCWebDeploymentTool"
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<Tool
Name="VCPostBuildEventTool"
/>
</Configuration>
</Configurations>
<References>
</References>
<Files>
<Filter
Name="Source Files"
Filter="cpp;c;cxx;rc;def;r;odl;idl;hpj;bat"
>
<File
RelativePath="..\md5_bf\md5_bf.C"
>
<FileConfiguration
Name="Release|Win32"
>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="2"
AdditionalIncludeDirectories=""
PreprocessorDefinitions=""
CompileAs="2"
/>
</FileConfiguration>
<FileConfiguration
Name="Debug|Win32"
>
<Tool
Name="VCCLCompilerTool"
Optimization="0"
AdditionalIncludeDirectories=""
PreprocessorDefinitions=""
BasicRuntimeChecks="3"
BrowseInformation="1"
CompileAs="2"
/>
</FileConfiguration>
</File>
<File
RelativePath="..\md5_bf\md5_graphics.C"
>
</File>
</Filter>
<Filter
Name="Resource Files"
Filter="ico;cur;bmp;dlg;rc2;rct;bin;rgs;gif;jpg;jpeg;jpe"
>
</Filter>
<Filter
Name="Header Files"
Filter="h;hpp;hxx;hm;inl"
>
</Filter>
</Files>
<Globals>
</Globals>
</VisualStudioProject>
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