BOINC - 05/04/2011

Zeitgeist Beweging Nederland
-BOINC-

Wat is BOINC?
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) is een netwerk van
computers die zich aangesloten hebben op het BOINC netwerk. Het doel hiervan is om
verschillende projecten te ondersteunen om de wetenschap verder te helpen.
Dit gebeurt door middel van vrijwilligers die hun ongebruikte computervermogen
beschikbaar stellen om problemen op te lossen. Bij ieder opgelost probleem krijgt u credits.
Deze oplossingen (berekeningen) worden vervolgens teruggestuurd, waarna het proces zich
herhaald. Dit gaat niet ten koste van uw computervermogen. Wanneer u met de computer
bezig bent plaatst BOINC zich automatisch op de achtergrond. Mocht u dus veel vermogen
nodig hebben dan schakelt BOINC zich vanzelf uit.
Zie ook deze video voor meer informatie over BOINC binnen de Zeitgeist Beweging.
Wat ondersteunen we?
Wij als Zeitgeist Beweging hebben gekozen voor het AQUA@home project. Dit project
heeft als doel het bedrijf D-Wave te helpen, dat onderzoek doet naar het maken van een
kwantumcomputer.
Wij willen de grootste bijdrage -credits- gaan leveren aan het D-Wave project om zo een
band op te bouwen met dit bedrijf. Hiermee hopen we D-Wave in de toekomst om hulp te
kunnen vragen bij het creëren van een centrale computer, welke we nodig hebben om de
eerste stad te bouwen. Ook levert het binnen de wetenschap goede publiciteit op voor The
Zeitgeist Movement.
In het kort:
	

 •	

 Onze steun helpt de vooruitgang van de wetenschap.
	

 •	

 We bouwen een goede reputatie op als een behulpzame, constructieve groepering.
	

 •	

 Het is een geweldige manier om de collectieve mogelijkheden van de beweging te
tonen.
	

 •	

 Het levert binnen de wetenschap een goede naam op voor The Zeitgeist Movement.
	

 •	

 Uiteindelijk hopen we dat de wetenschappelijke gemeenschap zich zal gaan
verdiepen in de beweging.
	

 •	

 Bovendien bouwen we een goede relatie op met deze onderzoekers die eventueel
later van pas kan komen bij het creëren van een centrale computer voor The Venus
Project.
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Hoe werkt het?
	

 •	

 U kunt BOINC hier gratis downloaden en installeren.
	

 •	

 Na het installeren klikt u op FINISH.
	

 •	

 Vervolgens wordt de BOINC manager geopend en selecteert u ADD PROJECT.
	

 •	

 Klik op NEXT.
	

 •	

 Selecteer het AQUA@HOME PROJECT.
	

 •	

 Kies een naam en wachtwoord.
	

 •	

 Tot slot wordt u lid van het team ‘The Zeitgeist Movement’. Aanmelden kan
halverwege deze pagina.
Zie ook deze video voor uitleg.

Bekijk hier onze vooruitgang.
Voor evt. vragen kunt u terecht bij de Engelstalige Frequently Asked Questions (FAQ).
Mocht u alsnog vragen hebben, verwijs ik u graag naar ons topic hierover op het forum.
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