Dlaczego Warto Liczyć

POLSKA NAUKA CZEKA NA ODKRYWCÓW
Marzysz, aby zostać naukowcem? Chciałbyś wesprzeć światowe i polskie
badania naukowe? Możesz pomóc w poszukiwaniu leku na raka, asteroid
zagrażających ziemi, bądź w innych badaniach matematycznych,
chemicznych, biologicznych. Możesz to zrobić w ciągu 5-minut i zupełnie
za darmo. Wystarczy, że zainstalujesz na swoim komputerze program
BOINC, który zacznie obliczać badania naukowe. W prosty sposób
możesz zmieniać świat. W Polsce już kilka tysięcy komputerów bierze
udział w projektach naukowych. I ty masz taką szansę.

Jak To Działa?
Gdy uruchomisz BOINC na swoim komputerze, program działa zgodnie z
poniższym schematem:
1. Twój komputer otrzymuje zestaw instrukcji z serwera projektu
naukowego.
2. Próbki danych są przetwarzane przez twój komputer.
3. Po jakimś czasie wyniki zostają odsyłane do serwera projektu.
Cykl powtarzany jest w nieskończoność. Program BOINC robi to
wszystko automatycznie, a ty nie musisz się martwić. A jeżeli będziesz
miał szczęście, twoje nazwisko zostanie zapisane w naukowych księgach
historii.

Polskie Projekty BOINC
Istnieją również polskie projekty, które są rozwijane przez naszą
społeczność. Jeden z nich to Mersenne@home – projekt matematyczny
którego zadaniem jest odszukanie jak największych liczb Mersenne’a,
które z kolei są bardzo przydatne przy odnajdywaniu kolejnych liczb
doskonałych. Następnym jest projekt Radioactive@home. Projekt ten
ma na celu stworzenie sieci detektorów promieniowania gamma na
bazie niedrogich czujników własnej konstrukcji oraz niezwłoczne
publikowanie raportów (w postaci map). Istnieją również inne polskie
projekty, które potrzebują twojego wsparcia.

Z nami przekonasz się, że liczenie w BOINC to nie tylko wspieranie
nauki, lecz również zabawa. Rywalizujemy z najlepszymi drużynami
świata, nie tylko w ramach stałych statystyk, lecz bierzemy udział
w często organizowanych wyścigach.
Licząc razem z BOINC@Poland będziesz wspierał największą polską
drużynę, która znajduje się w ścisłej światowej czołówce drużyn BOINC.
Nasz zespół znajduje się w pierwszej 10 najlepszych zespołów na
świecie. Obrazuje to duże zaangażowanie polskich użytkowników
w obliczenia rozproszone. Nie oznacza to, że spoczywamy na laurach, bo
przecież stać nas na więcej. Dla porównania: największa czeska drużyna
jest na 5 miejscu, a Czechy mają 4 razy mniej obywateli niż Polska.
Niedawno również wyprzedziła nas Rosja, spychając z 8 miejsca. To
obrazuje, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia i co możemy osiągnąć
wspólnymi siłami.
Dlatego z całego serca zapraszam was do przyłączenia się do wspólnego
odkrywania tego, co jeszcze nie odkryte.
Nasza strona internetowa:
Strona naszego forum:

WWW.BOINCATPOLAND.ORG

Pobierz program BOINC:
Jesteśmy obecni na serwisach:

BLOG.BOINCATPOLAND.ORG/POBIERZ

WWW.BOINCATPOLAND.ORG/SMF

FACEBOOK, BLIP, TWITTER, ORKUTT

