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BOINC HELP MEE OM 
E.T. TE VINDEN!

Door open source zijn community-bijdragen aan softwareprojecten een bekend fenomeen geworden. 
Maar ook wetenschappers weten dat vele handen licht werk maken. Daarom gebruiken speurders 
naar buitenaards leven al sinds 1999 de onbenutte rekenkracht van thuis-pc’s. Dankzij BOINC kost het 
meehelpen aan dergelijk wetenschappelijk onderzoek je eigenlijk geen moeite. Hoe dat werkt, lees je 
in dit artikel. Serge Gielkens

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing-
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

BOINC staat voor Berkeley 
Open Infrastructure for Net-

work Computing. Het is een platform 
voor gedistribueerd rekenen dat 
ontstaan is vanuit het project SETI@
home. SETI betekent Search for 
Extra-Terrestrial Intelligence, een vak-
gebied dat zoekt naar buitenaards 
leven. Dat doen ze onder andere door 
radiosignalen te analyseren. Het gaat 
om bergen data en daarom werd dit 
project gestart om de ongebruikte 
CPU cycles van de community te be-
nutten. Inmiddels is BOINC niet meer 
beperkt tot SETI@home. Je kunt 
allerlei wetenschappelijk onderzoek 
steunen, variërend van wiskundige 
tot biomedische projecten.

CLIENT EN MANAGER
Om bij te dragen aan aangesloten 
projecten heb je de BOINC client 
nodig. Installeer daartoe het pakket 
boinc-client. Dit is eigenlijk een 
daemon-proces dat op de achter-
grond draait om taken van projecten 
uit te voeren. De instructies met 
invoer en de code haalt de client op 
bij het project. Na het voltooien van 
zo’n taak stuurt hij het resultaat 
terug. Vervolgens begint deze cyclus 
weer opnieuw.

Om de client te beheren gebruik 
je de BOINC Manager. Voor deze 

GUI-applicatie is er een apart pakket: 
boinc-manager. Na installatie 
vind je de Manager bij KDE in het 
startmenu onder Applications -> 
System. Op Mint ga je naar Menu -> 
Administration. Wacht nog even met 
het opstarten van de manager om 
wat voorbereidingen te treffen.

VEILIGHEID EN GEMAK
Bij een distributie als Fedora draait 
de client namelijk nog niet. Als je dan 
meteen met de manager aan de slag 
gaat, start die automatisch een client 
onder jouw user id op. Als gevolg 
daarvan draait de code van projec-
ten onder jouw gebruikersnaam en 
komen allerlei directories en bestan-
den in je home directory terecht. Dat 
vervuilt niet alleen je eigen werkplek, 
maar ook vanuit veiligheidsoogpunt 
is het beter om de code onder een 
apart user id te draaien. Ga eerst na 
of de client al draait:

sudo systemctl status boinc-
client

Als die nog niet actief is, dan start je 
hem op met:

sudo systemctl start boinc-client

Om de client voortaan automatisch 

te starten bij iedere boot van je 
computer doe je het volgende:

sudo systemctl enable boinc-
client

Het pakket boinc-client heeft 
al een speciale gebruiker en groep 
boinc aangemaakt. De zojuist opge-
starte client draait onder dit user id. 
Voeg jezelf toe aan deze groep:

sudo usermod -a -G boinc <je_
gebruikersnaam>

Het groepslidmaatschap is niet 
meteen actief. Log daarom uit en 
meteen weer in.

De gebruiker boinc heeft als werk-
directory /var/lib/boinc. Verruim 
daarvan de groepspermissies, zodat 
jij er ook leesrechten hebt:

sudo chmod -R g+r /var/lib/
boinc

De optie -R zorgt ervoor dat dit 
recursief gebeurt. De client heeft 
namelijk al bestanden en directories 
aangemaakt. Onder andere is dat 
een wachtwoordbestand:

/var/lib/boinc/gui_rpc_auth.cfg

Dit bevat een lange string aan 
tekens. In de manager moet je dat 
intikken om verbinding met de client 
te krijgen. Met een teksteditor pas je 
het wachtwoord aan of je maakt het 
jezelf iets gemakkelijker. Het opge-
ven van een wachtwoord is namelijk 
te vermijden door de volgende link:

ln -s /var/lib/boinc/gui_rpc_
auth.cfg ~/gui_rpc_auth.cfg

De manager zoekt standaard naar 
het wachtwoordbestand in jouw 
home directory. Door deze link 
wordt dit gevonden en maakt het 
automatisch verbinding met de 
client zonder nog om een wacht-
woord te vragen.

JE EERSTE PROJECT
Als je de manager de allereerste 
keer opstart, verschijnt een wizard 
om je eerste project te kiezen. 
Je ziet een overzicht van alle 
onderzoeksprojecten. Selecteer 
een projectcategorie bij Catego-
ries om de lijst in te perken. Als je 
bijvoorbeeld geïnteresseerd bent 
in natuurkundige projecten, kies 
je hier Physical Science. In deze 
categorie valt SETI@home, dat we 
in dit artikel als voorbeeld zullen 
nemen.

HELP MEE OM 
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