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De webpagina toont nu een over-
zicht van je account. Niet alleen kun 
je hier gegevens wijzigen, maar ook 
verwijder je hier je account als je niet 
meer wilt meedoen. Dat doe je onder 
het kopje Account information. Klik 
daar bij Change helemaal aan het 
eind op delete account.

JE CONTRIBUTIE 
REGELEN
Onder het kopje Preferences bepaal je 
hoeveel je wilt bijdragen aan het pro-
ject. De opgegeven waarden gelden 
voor alle computers, die dit account 
gebruiken. Je hoeft dus niet per pc een 
project-account aan te maken. Deze 
instellingen zijn ook beschikbaar in 
de manager via het menu Options -> 
Computing preferences. Die waarden 
gelden alleen voor de pc waarop de 
betreffende manager draait.

De meeste standaardwaarden 
voldoen prima. Het is daarentegen 
wel nuttig om het CPU-gebruik aan 
te passen, want SETI draait nu op 
volle toeren op je pc. Om dat terug 
te schroeven, klik je op Computing 
preferences. Op de overzichtspagina 
zie je bovenaan bij Usage limits op de 
eerste regel 100% of the CPUs staan. 
Dat betekent dat het project alle 
beschikbare cores en CPU’s gebruikt. 
Op de regel daaronder staat 100% of 

CPU time. Dat houdt in dat alle vrije 
rekenkracht ingezet wordt.

Om dat te wijzigen scroll je hele-
maal naar beneden en klik je daar 
op de groene knop Edit preferences. 
Wij kiezen voor 50% of the CPUs, 
zodat nog maar de helft van het 
aantal cores beschikbaar is voor 
SETI@home. Verder stellen we 25% 
of CPU time in. Zodoende hebben de 
gebruikte cores driekwart van de tijd 
rust. Klik tenslotte weer helemaal 
onderaan op de groene knop. Nu 
heet die Update preferences.

Hoewel dit op de website geregeld 
is, weet de manager nog niets van 
de aangepaste waarden. Pas als die 
weer met het project communiceert, 
bijvoorbeeld om een nieuwe taak 
op te halen, krijgt hij de bijgewerkte 
gegevens. Om dit terstond te force-
ren, klik je in de manager onderaan 
op Project Commands en kies je in 
het contextmenu Update. Omdat 
we met de manager verder gaan, is 
de webpagina niet meer nodig. Log 
daarom uit.

MANAGEN EN 
MONITOREN
De manager gebruikt standaard de 
Simple View (zie afbeelding 2). Hier-
in zie je alleen essentiële informatie. 
Zo zie je per taak hoe veel procent 

daarvan al gedaan is en hoe lang 
het afronden nog duurt. Hoewel je 
maar aan één project bijdraagt, zie je 
mogelijk meerdere taken. Dat is het 
geval als je meerdere cores beschik-
baar hebt gesteld.

Verder zijn er enkele beheermoge-
lijkheden. Om bijvoorbeeld een taak 
tijdelijk te onderbreken, klik je op 
Task Commands en kies je vervolgens 
Suspend in het contextmenu. Je ziet 
meteen bovenin bij Tasks het groene 
bolletje in rood veranderen. Gebruik 
in het contextmenu Resume om de 
taak weer verder te laten werken. 
Via de knop Project Commands 
rechtsonder kun je dit voor alle 
taken van een project regelen.

Wat meer mogelijkheden heb je 
met de geavanceerde view. Ondanks 
de naam valt het gebruik reuze 
mee. Ga naar View -> Advanced 
View. Standaard staat het tabblad 
Projects open. Zodra je in de lijst een 
project selecteert, wordt het menu 
links pas actief. Daar verschijnen 
exact dezelfde commando’s als 
die je zojuist in de Simple View 
zag bij de contextmenu’s onder de 
knoppen Task Commands en Project 
Commands.

Voor een overzicht van alle taken 
ga je naar tabblad Tasks. Om de lijst 
te beperken tot alleen de lopende 
taken klik je links op Show active 
tasks. Klik op een kolomnaam 
om het overzicht op de gewenste 

informatie te sorteren. Als je 
bijvoorbeeld wilt zien welke taken 
het meest gevorderd zijn, dan klik 
je op de naam Progress. De kolom 
Deadline bepaalt wanneer een taak 
klaar moet zijn. Lukt dit niet, dan 
stuurt BOINC die taak ook naar een 
andere gebruiker. Dit voorkomt dat 
taken nooit afgerond worden.

In tabblad Transfers zie je alleen 
iets op het moment dat een nieuwe 
taak begint of als die resultaten 
naar het project terugstuurt. Meest-
al is die leeg, omdat het overgrote 
deel van een taak opgaat aan CPU-
tijd. Verder zie je nog bij Statistics 
een grafiek van de opgebouwde 
credits (zie afbeelding 3). Deze 
berekent BOINC op basis van de 
hoeveelheid CPU-tijd, die een taak 
heeft gekost. De absolute waarde 
zegt weinig, maar je krijgt wel een 
beeld van het tijdsverloop van jouw 
bijdrage.

CONCLUSIE
Via BOINC draag je gemakkelijk bij 
aan wetenschappelijk onderzoek. Je 
hoeft niet veel meer te doen dan je 
via de manager aan te melden bij een 
project. De software doet daarna 
de rest, zonder dat je er verder iets 
van merkt tijdens het werken op je 
computer.

LINKS
BOINC: boinc.berkeley.edu

  Afbeelding 2: BOINC Manager.   Afbeelding 3: Opgebouwde credits.
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