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Iнфраструктура розподiлених обчислень BOINC
BOINC – програмна платформа для органiзацiї розподiлених обчислень має архiтектуру клiєнт-сервер (рис. 1). Її ефективнiсть перевiрена використанням в багатьох проектах в галузях математики, фiзики, медицини i т. д. Вона надає можливiсть залучати
величезнi обчислювальнi потужностi шляхом об’єднання ресурсiв ПК та закiнчуючи
iгровими консолями PS3. Прикладом такого сумiсного використання невикористаного
процерного ресурсу є проект Folding@home, пiкова обчислювальна потужнiсть досягла
понад 1 петафлоп.

Рис. 1. Архiтектура BOINC
Сервер BOINC складається з: Web-сервера (вiдповiдає за обробку вхiдних та вихiдних
повiдомлення), сервера баз даних (вiдстежує стан пiдзадач i вiдповiднi їм результати, а
також зберiгає iнформацiю про клiєнтiв) та сервiсiв (перiодично перевiряють стан бази
даних i виконують необхiдну роботу по обслуговуванню системи та розподiлу пiдзадач).
Клiєнтська частина BOINC складається з: ядра (забезпечує мережеву взаємодiю з
серверами завдань та даних, виконує та керує додатками), GUI (вiзуалiзує процес обчислень, передачi файлiв та використання дискового простору), API (служить для здобуття iнформацiї про використання процесора i виконану роботу, обробляє запити по
наданню графiки) та скрiнсейвера (органiзує вiдображення статусу обчислень).
BOINC дозволяє дослiдникам створювати та керувати великими обчислювальними
проектами за мiнiмальний час; в якостi серверу BOINC-проекту може бути використаний комп’ютер пiд управлiнням вiдкритого програмного забезпечення; BOINC-проекти
незалежнi та не вимагають централiзованої реєстрацiї або легалiзацiї; BOINC надає можливiсть вiзуалiзувати додатковi програми (BOINC-додатки).
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