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Láttuk-hallottuk

A pasadenai Jet Propulsion Laboratory (JPL) (Kalifornia)
az ûrprogram meghatározó szereplõje. A JPL a California
Institute of Technology fennhatósága alá tartozik és
vezetõ szerepet tölt be az Egyesült Államokban a robotok
által végzett ûrkutatás területén. Önmûködõ ûrjármûvei
a Plútó kivételével már a Naprendszer összes bolygóját
kutatták. A NASA megbízásai mellett a JPL más állami
hivataloknak is dolgozik. Az egyik ilyen megbízatásuk a
Corps Battle Simulation (CBS) nevû program fejlesztése,
amit nemrég ültettek át VAX-ról RedHat 7.0-ra – ennek
következtében lényegesen nõtt a teljesítménye és
csökkentek a kiadások.
A CBS-t katonatisztek harcászati kiképzéséhez használják
már tizenöt éve. Korábban a program a legnagyobb telje-
sítményû, több mint százezer dollár értékû VAX 7800-as
sorozat gépein futott, de a program növekvõ bonyolultsá-
gának és egyre bõvülõ képességeinek „köszönhetõen”
a VAX-on korlátokba ütközött. Ez nehézkessé tette a
további kutatásokat, és néhány éven belül elavulással
fenyegette a harcászati szimulációs programot. Ezt látva
az Egyesült Államok Hadseregének szimulációkkal és
kiképzéssel foglalkozó parancsnoksága (a STRICOM)
Orlandóban (Florida) felkérte a JPL-t, hogy a programot
ültessék át Linuxra, ilyen módon javítva tovább annak
képességeit a költségek mérséklése mellett.
Egy évet igényelt a CBS forráskódjának beállítása,
lefordítása Linux alatt, valamint a próbafutások és a
felbukkanó hibák kijavítása. A programozócsapat ezt
követõen lemérte a program teljesítményét Linuxon,
és büszkén szemlélte az eredményeket. „Azáltal, hogy
a CBS-t VAX-ról Linuxra ültettünk át, sokkal jobb ered-
ményeket értünk el lényegesen kisebb anyagi ráfordí-
tással, és számtalan új lehetõség nyílt meg elõttünk” 
– mondta Jay Braun, a JPL egyik szimulációs progra-
mozást kutató mérnöke.
A Linux többlettulajdonságai megteremtik a program
továbbfejlesztésének lehetõségét. A terep domborzatát
például sokkal részletesebben lehet utánozni, mint

korábban, amikor is az összetett látószöget
figyelembe vevõ számítások a végsõkig
kihasználták a VAX lehetõségeit.
Most nagyfelbontású térbeli
térképeket használnak Linux
alatt, így a szimulációk
valóságosabbak, a csata-
helyzetek pontosabbak.
A CBS egy 4000 dolláros
PC-n fut, ami 1,2 GHz-es
AMD Athlon processzort
tartalmaz. Ezen a linuxos
gépen a legnagyobb CBS-
hadgyakorlat csaknem
négyszer olyan sebesen fut,
mint a leggyorsabb VAX-on, és ez mégsem megy a
terephûség rovására! A VAX használata során ugyanis
csökkenteni kellett a terep részletességét, hogy a
szimuláció valós idõben futhasson: azaz egy perc a
programban is valóban egy percnek feleljen meg. Linux
alatt viszont egy az egyhez idõléptékkel gyakorlatozhat-
nak a programmal, méghozzá az elérhetõ legjobb terep-
felbontás mellett.
A JPL-nek az is sikerült, hogy az állások mentése a leg-
nagyobb pályák esetében húsz másodpercet igényeljen,
kisebb terepeknél pedig hármat. Ez jócskán gyorsabbnak
tekinthetõ, mint a régi VAX-rendszer. Linux alatt az alkal-
mazásnak minden szimulációhoz közel 3 GB-os címte-
rület áll a rendelkezésére. „Ez aztán nagy kép!” – újság-
olta Braun. „Modellünk számos olyan tulajdonsággal bír,
amely a Linux lehetõségeinek határait feszegeti.”
A JPL 2001 júniusában szállította az átültetett progra-
mot. Braun véleménye szerint a rendszert a közeljövõben
úgy módosítják, hogy az a kétprocesszoros gépeket is
kihasználhassa, így egyszerre több szimuláció futtatására
nyílna mód. A JPL-t jelenleg 7.1-es RedHatre és 2.4-es
rendszermagra ültetik át.

Drew Robb

A NASA JPL-je háborús szimulációt készít Linuxra
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oldalain találtunk egy érdekes
beszámolót, mely szerint a ping-
vinek igencsak szeretik a sportot.
Az antarktiszi Woods Hole
Óceanográfiai Intézet környékén
kószáló pingvinek különös érdek-
lõdést mutatnak a sima hó- és
jégmezõkön rendezett foci-
meccsek iránt.
Egy nap a tudósok ámulva vették
észre, hogy a pingvinek átvették

a pályát. Nagyjából két csoportban
álltak, majd elkezdtek ugrálva és
totyogva lökdösõdni, amíg el nem
dõltek. Kis idõ múlva felálltak és
folytatták a játékot. Az valahogy
elkerülhette a figyelmüket, hogy
labda is kell a meccshez, de ez az
apró hiányosság látszólag
egyáltalán nem zavarta a frakkos
sportembereket.
Az egész látvány annyira hihetet-
len volt, hogy az egész személyzet
a jégen fetrengett a nevetéstõl.

Pingvinek a csapatmunkáról
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