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Streszczenie. Problematyka artykułu odnosi się do mocy obliczeniowej kompute-
rów, przed którymi stawia się coraz bardziej złożone zadania obliczeniowe. Wzrost
zapotrzebowania na moc obliczeniową powoduje, że czas potrzebny do ich wykonania,
przekracza możliwości pojedynczego komputera, który może jednak zostać zastąpiony
zespołem połączonych ze sobą maszyn wykonujących rozproszone obliczenia. Dzięki
takiemu połączeniu, dla wielu problemów, szybkość obliczeń rośnie niemal proporcjo-
nalnie do liczby użytych komputerów.

1. Wstęp

Celem poniższego artykułu jest pokazanie złożoności obliczeń, którym obecnie muszą
stawić czoło komputery. Informacje zawarte w tekście mają uświadomić czytelnikowi
problem, jakim jest brak wystarczającej mocy obliczeniowej, którą dysponuje pojedyn-
czy komputer klasy PC. Do rozważań praktycznych został wykorzystany algorytm wy-
znaczający liczby doskonałe, których specyfika została opisana w rozdziale pierwszym.
Następny rozdział prezentuje dwie gotowe implementacje omawianego zagadnienia w Ja-
vie. Pierwsza z nich wyszukuje liczby doskonałe w zadanym zakresie. Druga implemen-
tacja posiada modyfikację wykorzystującą fakt, że do tej pory nie udało się znaleźć liczb
doskonałych nieparzystych, co zwiększa efektywność działania. Wyznaczenie czterech
pierwszych liczb doskonałych przy pomocy powyższych dwóch implementacji jest moż-
liwie. Natomiast wyznaczenie kolejnej liczby, która wynosi 33 550 336, w rozsądnym
czasie wymaga użycia wielu komputerów, co prezentuje rozdział trzeci. Wzrost wydaj-
ności, jaka została uzyskana dzięki tej metodzie, opisano w rozdziale czwartym. Ostatnią
częścią artykułu jest rozdział piąty, który prezentuje inne zastosowania obliczeń rozpro-
szonych.
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2. Liczby doskonałe

Liczbą doskonałą nazywamy liczbę, która posiada następujące własności:

- jest liczbą naturalną,
- suma jej dzielników właściwych jest równa jej wartości.

W literaturze przedmiotu, pierwsze udokumentowane rozważania odnajdujemy
w IX Księdze Elementów Euklidesa, około 300 r. p.n.e.

”Jeśli wziąć dowolnie dużo liczb, z których pierwsza jest jedynką, a każda następna
jest dwa razy większa od poprzedniej i dodać je do siebie to, jeśli w wyniku otrzyma się
liczbę pierwszą, to liczba ta pomnożona przez liczbę dwa razy większą od ostatniej w tym
szeregu będzie liczbą doskonałą.”

Zapisując powyższe twierdzenie w formie wzoru, otrzymujemy następujący zapis:

lp = 20 + 21 + ... + 2k,

który można przekształcić, korzystając z własności szeregu geometrycznego do postaci
2k − 1, gdzie 2k − 1 jest liczbą pierwszą (lp). Następnie zapisujemy:

ld = (2k − 1) · 2k−1,

gdzie ld jest liczbą doskonałą.
Rozważania Euklidesa koncentrują się na liczbach doskonałych parzystych, które wy-

kazują zaobserwowaną własność. Do tej pory nie udało się wyznaczyć liczby doskonałej
nieparzystej. Stwierdzono jedynie (Euler), że liczba taka powinna być w postaci p4k+l ·l2,
gdzie p jest liczbą pierwszą postaci 4l + 1 i nie mniejszą od 5 · 1010. Stwierdzenie zostało
szybko zmodyfikowane i wynosi 1018304103 (dane z 1999 roku) [1].

Największą znaną obecnie liczbą doskonałą parzystą jest 230402456 · (230402457 − 1).
Liczbami doskonałymi są również:

6,
28,
496,
8128,
3350336,
8589869056,
137438691328,
2305843008139952128.

3. Algorytm wyznaczający liczby doskonałe

Problem wyznaczania liczb doskonałych jest zagadnieniem złożonym i wymuszającym
czegoś więcej niż pojedynczego komputera, który wyszukiwałby kolejne liczby doskonałe.

O ile wyszukanie czterech pierwszych liczb doskonałych nie stanowi problemu, to już
znalezienie piątej wymaga znacznej mocy obliczeniowej i długiego czasu.

Rozważając powyższy problem od strony programistycznej można przyjąć za początek
rozważań następujący algorytm (rysunek 1).
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Rysunek 1. Schemat działania algorytmu wyznaczającego liczby doskonałe

Najważniejszym elementem algorytmu, przedstawionego na schemacie, jest funkcja
sprawdzCzyDosk (), która sprawdza kolejne liczby od 1 do n i wyszukuje wszystkie
liczby doskonałe z tego zakresu.

Uwagę należy zwrócić na problem złożoności obliczeń związanych z wyznaczaniem
kolejnych liczb doskonałych. Rozważania nad tym problemem można rozpocząć od im-
plementacji algorytmu (w tym przypadku napisanego w języku Java) przedstawionego
na listingu 1.

class LiczbaDoskonala

{
int liczba;

LiczbaDoskonala () { };
void WpiszLiczbe (int liczba)

{
this.liczba=liczba;

}
boolean SprawdzCzyDoskonala ()
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{
int tab [];

int i,l,suma;

tab = new int[liczba];

l=0; suma=0;

for (i=1; i<liczba; i++)

{
if ((liczba % i)==0)

{
tab[l]=i;

l++;

};
};
for (i=0; i<l; i++)

suma=suma+tab[i];

if (suma==liczba)

return (true);

else

return (false);

};
}

Listing 1. Implementacja klasy zawierającej funkcję, która sprawdza czy zadana liczba
jest liczbą doskonałą

Liczba operacji, które są niezbędne do sprawdzenia czy wejściowa liczba jest liczbą
doskonałą, wynosi dla dwucyfrowej liczby k odpowiednio k−1 dzieleń modulo, oraz tylu
sumowań, ile dzielników dana liczba posiada.

Porównując schemat algorytmu przedstawionego na rysunku 1 z implementacją klasy
przedstawionej na listingu 1, wyraźnie widać złożoność obliczeń, które muszą zostać
wykonane.

Dla przedziału do n = 1000, w którym znajdują się tylko trzy liczby doskonałe: 6, 28,
496, metoda SprawdzCzyDoskonala() zostanie wywołana 999 razy. Każde jej działanie
skutkuje wykonaniem odpowiedniej liczby dzieleń modulo, a łącznie 498 501 działań.

W celu wyznaczenia kolejnej liczby doskonałej, jaką jest 8128, procesor musi wyko-
nać 33 028 128 dzieleń modulo. Wyznaczenie kolejnej liczby doskonałej 33550336 przy
wykorzystaniu tej metody i jednego komputera zajęłoby zbyt dużo czasu, nie mówiąc
już o wyznaczeniu kolejnych liczb, gdy wielkość obliczeń przekracza rząd 109.

Wprowadzenie do algorytmu, przedstawionego na listingu 1, pewnej modyfikacji umoż-
liwia zredukowanie działań dzielenia modulo o połowę. Wykorzystana została tu wła-
sność, odkryta przez Euklidesa, że każda liczba doskonała jest liczbą parzystą oraz fakt,
że nie udało się wyznaczyć do tej pory liczby doskonałej nieparzystej. Zmodyfikowana
w ten sposób klasa przedstawiona została na listingu 2.
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class LiczbaDoskonala

{
int liczba;

LiczbaDoskonala () { };
void WpiszLiczbe (int liczba)

{
this.liczba=liczba;

}
boolean SprawdzCzyDoskonala ()

{
if (liczba%2==0)

{
int tab [];

int i,l,suma;

tab = new int[liczba];

l=0; suma=0;

for (i=1; i<liczba; i++)

{
if ((liczba % i)==0) {
tab[l]=i;

l++;

};
};
for (i=0; i<l; i++)

suma=suma+tab[i];

if (suma==liczba)

return (true);

else

return (false);

}
else

return (false);

};
}

Listing 2. Klasa zawierająca zmodyfikowaną funkcję sprawdzającą, czy zadana liczba
jest liczbą doskonałą

Zastosowana modyfikacja daje 35% przyrostu wydajności. Niestety przy liczbach rzę-
du powyżej 106 obliczenia sięgają wielu godzin, co jest niezadowalającym wynikiem.

4. Rozproszona wersja algorytmu wyznaczającego liczby doskonałe

Wzrost wydajności możemy uzyskać stosując obliczenia rozproszone, które umożli-
wiają rozłożenie ciężaru obliczeń na wiele komputerów (rysunek 2).

Obliczenia te zostały wykonane w środowisku Java z użyciem różnej liczby kompute-
rów, gdzie jeden z nich pełni funkcje serwera, a pozostałe klientów. Wykorzystana tutaj
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została technologia RMI, która doskonale nadaje się do przeprowadzenia tego typu pra-
cy.

Rysunek 2. Schemat połączenia komputerów przygotowanych do wyko-
nywania obliczeń rozproszonych

Komputer pełniący funkcję serwera, a dokładniej mówiąc, aplikacja działająca na nim
pobiera w trybie tekstowym dwa wejściowe parametry (listing 3). Pierwszy z nich to ad-
res serwera, pod którym ma być udostępniony w sieci: Naming.rebind("//"+adres+"/
SerwerLD", obj), drugi to zakres poszukiwań liczb doskonałych: obj = new
Serwer−Implementacja (zakres).

public static void main(String arg[])

{
String adres;

int zakres;

if (arg.length == 2)

{ // poprawny zakres parametrów wejściowych

adres=arg[0];

zakres=Integer.parseInt(arg[1]);

if (System.getSecurityManager() == null)

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

try

{
Serwer−Implementacja obj = new Serwer−Implementacja (zakres);

Naming.rebind("//"+adres+"/SerwerLD", obj);

System.out.println("Usługa zarejestrowana");

}
catch (Exception e)

{
System.out.println("Usługa nie zarejestrowana: " + e.getMessage());

}
}
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else

{
System.out.println ("Musisz podać dwa parametry:");

System.exit(0);

}
}

Listing 3. Fragment kodu serwera odpowiedzialnego za rejestrację usługi RMI

Na komputerach łączących się z serwerem RMI uruchomiona jest aplikacja, która
wyszukuje go na podstawie unikalnej nazwy: Serwer obj = (Serwer) Naming.lookup
("//"+ adres+"/SerwerLD"). Po nawiązaniu połączenia następuje rozpoczęcie obliczeń
(listing 4).

class Watek extends Thread

{
LiczbaDoskonala ld;

Serwer obj;

int zakres;

Watek ()

{
ld = new LiczbaDoskonala ();

try

{
obj = (Serwer) Naming.lookup("//" + "127.0.0.1" + "/SerwerLD");

System.out.println("Zdalny obiekt został odnaleziony");

}
catch (Exception ex)

{
Logger.getLogger(Klient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}
}

public void run ()

{
try

{
while (obj.CzyNieKoniec())

{ // serwer posiada jeszcze liczby do sprawdzenia

zakres=obj.PobierzZakres();

System.out.println ("Zakres "+zakres);

for (int i =(zakres-99); i<=zakres; i++)

{
ld.WpiszLiczbe(i);

if (ld.SprawdzCzyDoskonala())

{ // liczba jest doskonałą

obj.ZwrocWynik(ld.WydajLiczbe());
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System.out.println(i);

}
}

}
}

catch (Exception ex)

{
}

}
}

Listing 4. Fragment kodu klienta odpowiedzialnego za wyznaczanie kolejnych liczb
doskonałych

Za podział obliczeń odpowiada serwer, który przydziela połączonym z nim kompute-
rom odpowiednie zakresy do sprawdzenia. Klienci dokonują przeszukania zadanego im
obszaru, a rezultaty przekazują do serwera, który przydziela im kolejne zakresy. Czyn-
ność ta trwa dopóki zadany obszar nie zostanie w całości sprawdzony, czyli dopóki funk-
cja obj.CzyNieKoniec() zwraca wartość true. Komputer połączony z serwerem komuni-
kuje się z nim (pobiera i wysyła dane) za pomocą dwóch zdalnych metod z klasy Serwer.
Pierwsza z nich pobiera zakres do sprawdzenia obj.PobierzZakres(). Druga sygnali-
zuje serwerowi znalezienie liczby doskonałej obj.ZwrocWynik(ld.WydajLiczbe()).

Działanie serwera, który podejmuje odpowiednie kroki związane z wywołaniem zdal-
nych metod przez klientów tj.: obj.ZwrocWynik(ld.WydajLiczbe()), obj.PobierzZa-
kres() prezentuje rysunek 3.

Dzięki zastosowaniu obliczeń równoległych uzyskano znaczną moc obliczeniową, któ-
rą dają połączone z serwerem komputery. Każdy z nich wykonuje niezależnie od siebie
obliczenia, których wyniki przesyłane są do serwera. Serwer odpowiedzialny jest tylko
za przydzielanie odpowiednich zakresów poszczególnym klientom i odbieranie od nich
wiadomości o znalezionych liczbach doskonałych. Rozwiązanie to przerzuca całą złożo-
ność obliczeń na komputery pełniące rolę klientów, zatem szybkość działania zależy od
liczby połączonych z serwerem komputerów.

Warto również podkreślić możliwość przerywania obliczeń wykonywanych przez kom-
puter pełniący rolę klienta. Jest to realizowanie poprzez funkcję CzyLiczycDalej(),
która przed pobraniem zakresu z serwera sprawdza, czy użytkownik nie zażądał prze-
rwania obliczeń na tym komputerze. Jeśli tak się stanie, program klienta kończy działanie
i rozłącza się z serwerem. W tym czasie inne komputery mogą nadal wykonywać obli-
czenia. W danej chwili do serwera może podłączać się dowolna liczba klientów. Każdy
program klienta może również w dowolnym momencie rozłączać się, np. jeżeli zaistnieje
potrzeba wykorzystania mocy obliczeniowej komputera, na którym się wykonywał, do
innych zadań, po czym program klienta może być wznowiony i wykonywać obliczenia
dla kolejnych liczb.
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Rysunek 3. Schemat działania algorytmu wyznaczającego liczby dosko-
nałe opartego na obliczeniach rozproszonych

5. Eksperymenty

Stosując algorytmy z listingu 1 i listingu 2 na komputerze testowym (procesor: Intel
Core 2 Duo 1,50 GHz, pamięć fizyczna Ram: 1 GB DDR 667) uzyskano następujące
wyniki:

- 720 sekund dla zadanego n = 250 000, przy zastosowaniu algorytmu z listingu 1,
- 465 sekund dla zadanego n = 250 000, przy zastosowaniu algorytmu z listingu 2.

Następnie eksperyment przeprowadzono w środowisku rozproszonym z wykorzysta-
niem komputerów będących wyposażeniem uczelnianej pracowni komputerowej (proce-
sor: Intel Pentium IV 3,2 GHz, pamięć fizyczna Ram: 21024 MB DDR 333). Na przy-
kładzie algorytmu wyznaczania liczb doskonałych pokazano, że kilka powiązanych ze
sobą stosunkowo wolnych komputerów może działać o wiele wydajniej niż jeden, nawet
bardzo szybki komputer (tab. 1).



58 TOMASZ FRANKOWSKI, MARCIN BRZUSZEK

Tabela 1: Porównanie wydajności algorytmu, w zależno-
ści od liczby połączonych ze sobą komputerów, w zakresie
do n = 250000

Liczba komputerów Czas Wzrost wydajności

serwer + 1 komputer 611 s -
serwer + 2 komputery 305 s 200,3%
serwer + 3 komputery 213 s 143,2%
serwer + 4 komputery 161 s 132.3%

Łączny wzrost wydajności1: 379,5%

6. Różne zastosowania obliczeń rozproszonych

Obliczenia rozproszone nie ograniczają się oczywiście tylko do zastosowań stricte ma-
tematycznych. Znajdują szerokie zastosowanie w skomplikowanych problemach badaw-
czych, np.: distributed.net, wykorzystujący ideę grid computing, która zakłada wyko-
rzystanie około 5% mocy obliczeniowej komputerów użytkowników, którzy dobrowolnie
udostępniają przez Internet swoje komputery. ”Członkowie społeczności, których kom-
putery były wykorzystywane w ramach sieci distributed.net, pracowali nad kilkoma za-
gadnieniami z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa. Ich prace zakończyły się pełnym
sukcesem.” [2].

Mniej chlubnym obszarem zastosowań obliczeń rozproszonych jest działalność prze-
stępcza prowadzona przez wyspecjalizowane gangi internetowe, które wykorzystują zain-
fekowane komputery, przez specjalnie spreparowane przez siebie programy (trojany), do
przeprowadzania ataków na wybrane przez siebie komputery. Komputery zainfekowane
przez trojany stają się doskonałym narzędziem do łamania zabezpieczeń komputero-
wych. Zapewniają dużą moc obliczeniową niezbędną do przeprowadzenia ataku oraz
anonimowość sprawcom tych działań.

7. Podsumowanie

Podkreślić należy celowy wybór liczb doskonałych, a dokładniej sposobu ich wyzna-
czania jako tematyki niniejszego artykułu. Dzięki złożoności obliczeń, jakie potrzebne
są do ich wyznaczenia, można było pokazać niedobór mocy obliczeniowej pojedynczego
komputera. Zaprezentowany schemat obliczeń rozproszonych i nieskomplikowany algo-
rytm znajdowania liczb doskonałych umożliwia łatwiejsze zrozumienie idei obliczeń roz-
proszonych, dzięki którym wiele innych problemów podobnych do tego algorytmu może
zostać rozwiązanych znacznie szybciej.
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1Wzrost wydajności, jaka została uzyskana przy wykorzystaniu serwera połączonego z jednym kom-
puterem, a serwerem i czterema połączonymi z nim komputerami.
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JAVA DISTRIBUTED COMPUTATIONS ON THE EXAMPLE
OF PERFECT NUMBERS SEARCHING ALGORITHM

TOMASZ FRANKOWSKI, MARCIN BRZUSZEK

Abstract. The issue of these article treats to floating-point operations. The growth of demand on the
strength of floating-point operations cause, that it is crossed the time and the possibility of an individual
computer. Owing to a such joining, it increases the calculation speed in proportion to computers in
use.


