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Distribuované aplikace 

Zápočtová práce do předmětu Distribuované systémy 
 

Kdybychom  si položili otázku, co je to vlastně distribuovaná aplikace nebo systém, našli 
bychom asi přesnou definici : “ Distribuovaný systém se skládá z více autonomních uzlů 
(počítačů), vzájemně propojených, komunikujících a jevících se (zvnějšku) jako jednotný 
integrovaný systém”.  
Počítače, na kterém daná aplikace běží musí být samozřejmě nějak hardwarově propojeny. 
V minulosti bylo právě propojení těchto počítačů slabým místem pro vývoj daných aplikací, 
protože neexistovalo univerzální spojení více míst. 
V této době, v době kdy již Internet existuje ve většině vyspělých zemí a neustále se rozrůstá, 
se distribuované aplikace množí jako houby po dešti, a právě růst sítě sítí vyřešil problém 
s komunikací jednotlivých počítačů. 
Otázkou je, čeho se dá pomocí distribuovatelnosti aplikace vlastně dosáhnout? Pomineme-li 
ekonomické systémy typu SAP nebo Oracle, které jsou již samotnou svou povahou 
distribuované, zjistíme že právě distribuované aplikace se dají využít pro účely naprosto jiné. 
 
V roce 1973 vznikl v USA projekt zvaný SETI program (The Search for ExtraTerrestrial 
Inteligence – hledání mimozemské civilizace). Cílem bylo (jak název napovídá) hledání 
mimozemské civilizace nebo známek o ní. Projekt bohužel nepřinesl během let žádných 
větších použitelných poznatků a v roce 1998 byl významně omezen. Ufologové a lidé nadšení 
pro vesmír a mimozemské civilizace vůbec však chtěli v projektu na vlastní náklady 
pokračovat. 17. května 1999 tak vznikl SETI@home.       
Cílem projektu bylo za minimální podpory pokračovat ve 
výzkumu. Kde ale vzít peníze na superpočítače, které 
budou výsledky z obřího radioteleskopu v Arecibu (na jíž 
byl projekt SETI závislý a který prozkoumával zákoutí 
vesmíru) zpracovávat?  
V té chvíli přišla na řadu technologie založená na 
distribuovatelnosti aplikací. Proč nevyužít výpočetní 
výkon právě nadšenců a ufologů, kteří mají doma počítač 
a přitom není ani pořádně využíván? 
Byl vytvořen centrální server na který přicházejí data z radioteleskopu a tyto data se pak 
rozdělují a posílají po internetu do počítačů jednotlivých nadšenců a ufologů. Data jsou pak 
aplikací, kterou musí mít každý na počítači nainstalovanou, prozkoumána a výsledky jsou 
poslány zpět na server. Pokud nalezne počítač nějaké zvláštní znaky, které by mohly být 
signálem od vzdálených „sousedů“ jsou teprve pak podrobněji zkoumány vědci. 
K překvapení všech zúčastněných i samotné vlády USA se projekt skutečně ujal a nadšenců, 
kteří dobrovolně „propůjčí“ svůj počítač službám vědy neustále přibývá a jejich počet je již 
více než pět miliónů (únor 2005). 
 
Výpočetní potenciál každého jednotlivého počítače je relativně malý, ale sečteme-li jejich 
výkon, mohou se směle porovnávat i s výkonnými superpočítači a dokonce je předčit.  
To je samozřejmě lákavé nejen pro vesmírné nadšence, ale i pro jiné výzkumníky v jiných 
programech.  



Jsou to například programy na výzkum rakoviny a AIDS, výzkumy webu a ekonomických 
průzkumu, které se snaží také nalákat uživatelé počítačů aby propůjčili svůj počítač do jejich 
služeb. 
Zajímavým projektem je projekt distributed.net, který se snaží názorně demonstrovat slabost 
některých šifer. V historii se díky němu podařilo prolomit nejednu šifru. V minulosti to byla 
například šifra RC5-64, na které se pracovalo 1757 dní a která byla odhalena v Japonsku a 
jejíž objevitel dostal společností slibovanou odměnu za nalezení. V této době je zkoumána 
šifra RC5-72. 
Celý projekt je nekomerční, vzhledem ke sponzorství podobných výpočtů ze strany RSA však 
šťastlivec i jeho tým, který správný klíč najde, dostanou finanční odměnu a to 10000$. 
Výhodou celé sítě distributed.net je především to, že její klienti jsou dostupní pro obrovské 
množství platforem a mají minimální hardwarové nároky. Nepotřebují permanentní připojení 
k Internetu a velmi dobře se také vypořádají s firewallem či proxy serverem. Pokud není 
zbytí, je možno přenášet data i pomocí emailu či diskety... 
Největším problémem těchto aplikací je samozřejmě nalákání nadšenců, kteří poskytnou 
projektu část nebo celý výpočetní výkon svého počítače. Nejlepší je samozřejmě nalákat na 
samotný projekt, díky čemuž nemusíte vyplácet žádné výhry, které jsou prakticky jediným 
lákadlem pokud projekt sám o sobě nezaujme. 
 
Momentálně se nejvíce pozornosti dostává projektu společnosti United Devices a to 
především díky sponzorství počítačového giganta Intel. Nejvýznamnější z konkrétních 
aplikací, řešených v rámci tohoto projektu, je hledání léku proti rakovině. Díky již 
zmiňovanému partnerství s Intelem si celý projekt získal velké množství uživatelů.  
 
Samozřejmě, že distribuované aplikace  nejsou andělským řešením, které spasí jakýkoliv 
problém. Předně musíme být schopni řešenou úlohu rozkouskovat a neméně důležitou 
podmínkou je vzájemná nezávislost jednotlivých podproblémů. Přímo řečeno: Úlohy 
nemohou vzájemně čekat na mezivýsledky – rychlá Alpha výkonného serveru běžícího v 
Americe by se hodně dohřála, kdyby čekala na „tři osm šestku“ v Evropě. Achillovou patou 
internetového superpočítače omezující jeho použitelnost na úlohy určitého charakteru je tedy i 
výkonová nevyváženost jednotlivých procesorů a dlouhá doba potřebná k přenosu dat mezi 
nimi. Výše uvedený problém hledání šifrovacího klíče ale může současně použít jakkoliv 
rychlé a geograficky vzdálené procesory. Prostě pomalé a vzdálené počítače prozkoumají 
menší množství kombinací klíče. Testování kombinací šifrovacího klíče je ideální úlohou pro 
distribuovaný computing. 
 
Popularita distribuovaných výpočtů rozhodně neupadá, bude zajímavé sledovat, jak dalece se 
podaří uspět především projektu na hledání léku proti rakovině podporovaného společností 
Intel. Ostatní nové projekty, pokud nepřijdou s opravdu zajímavým nápadem, to budou mít již 
velmi těžké. Více by se však mohly začít prosazovat komerční projekty, kde firmy budou 
platit uživatelům za poskytnutý výpočetní výkon. Otázkou však zůstává, kolik mohou koncoví 
uživatelé takto vydělat a zda bude získaný výkon pro společnosti tak zajímavý, aby projekt 
platily. Zcela vyřešeny navíc nejsou ani všechny otázky ohledně bezpečnosti podobných 
projektů; jde především o to, aby se ohromný výpočetní výkon nedostal do nepovolaných 
rukou. 


