
سفران محاسبات خوشه به کاربر اتصال نحوه

متصل آن به sftp و ssh پروتکلهای با و اه دانش داخل ه شب طریق از باید ، محاسبات خوشه با کار برای کاربران تمام
و محاسبات خوشه بین فایل انتقال برای sftp پروتکل و است خوشه فرمان خط به کاربر دسترس برای ssh پروتکل شوند.
برای دارد. وجود پروتکل دو این بر مبتن نرم افزار تعدادی ها عامل سیستم همه در م شود. استفاده کاربر لپ تاپ یا کامپیوتر
مشهورترند. بقیه از SSH Secure Shell و WinSCP ،PuTTY ،FileZilla نرم افزارهای ویندوز عامل سیستم در مثال
طریق از را خوشه به اتصال ان ام و است شده نصب پیشفرض بصورت openssh− client یج پ لینوکس عامل سیستم در
م آید. بشمار فایل انتقال برای مناسبی گرافی ابزار FileZilla نرم افزار لینوکس نسخه همچنین م دهد. کاربر به ترمینال

هستند. مناسب ssh سرور ی با ارتباط برقراری برای JuiceSSH و AndFTP های یج پ هم آندروید در

SSH Secure Shell قدیم نسخه از استفاده با اتصال نحوه اینجا در است. هم به شبیه و ساده بسیار افزارها نرم این با کار
سیستم روی بر را افزار نرم کنید. دانلود اینجا از توانید م را افزار نرم این م شود. داده آموزش ویندوز عامل سیستم تحت و

کرد. خواهید مشاهده زیر ل ش به پنجره ای کنید، اجرا سپس و نصب خود

یعن خوشه دائم ای پی ترتیب به م شود، باز که پنجره ای در کنید. انتخاب را Quick Connect اصل منوی از
فشار را Connect و کرده وارد را 22 پورت شماره و کرده اید دریافت سیستم مدیر از که کاربری نام ،21 .1 .1 .169

کنید. وارد درست به را آن باید که شد خواهد پرسیده شما از عبور رمز ثانیه چند از پس دهید.
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http://saffron.birjand.ac.ir/saffron-softs/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe


این اتصال، نخستین (در دید خواهید راست سمت در را خود home دایرکتوری باشد، شده برقرار موفقیت با اتصال اگر
چند ما اینجا در کنید. مشاهده م توانید را خود سیستم های دایرکتوری هم چپ سمت در یافت). خواهید خال را دایرکتوری

داده ایم. قرار test پوشه در آنها و کرده آماده خوشه روی اجرا برای قبل از را فایل

کنید. انتخاب را Upload گزینه و کرده راست کلی آن روی است کاف خوشه به پوشه یا فایل انتقال برای
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بخش در است. یافته انتقال ما home دایرکتوری به داشت قرار آن درون که فایل دو همراه به مذکور پوشه که م کنید مشاهده
ببینید. یافته انتقال فایلهای از را کامل اطالعات م توانید هم نرم افزار پنجرۀ پایین

کنید. کلی آن روی بار دو است کاف test پوشه داخل فایلهای دیدن برای

خوشه ترمینال و ( گرافی (بصورت فایل انتقال ان ام که است این SSH Secure Shell افزار نرم از استفاده مهم مزیت
انتخاب را New Terminal اصل منوی از است کاف ترمینال به دسترس برای م گذارد. اختیارمان در هم زمان را محاسبات

کنید.
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مشاهده برای مثال کنیم. اجرا خوشه روی را نیازمان مورد لینوکس فرمانهای م توانیم و ماست اختیار در خوشه ترمینال حاال
م کنیم. اجرا را ls دستور ها پوشه و فایلها لیست

کنیم. تهیه آن داخل فایلهای از لیست و شده test پوشه وارد م توانیم یا

۴



کنیم. مشاهده را فایل ی محتوای cat دستور از استفاده با یا

دهید. فشار را OK و و کرده انتخاب را Disconnect اصل منوی از اتصال، قط برای هم آخر در
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ssh دستور از م توانید نظرتان مورد فرامین اجرای و خوشه ترمینال به دسترس برای هستید، لینوکس عامل سیستم کاربر اگر
کنید): استفاده خودتان کاربری نام (از کنید وارد زیر ل ش مطابق را دستور و کرده باز ترمینال ی کنید. استفاده

شد: خواهد پرسیده ثانیه چند از پس شما عبور رمز

شد. خواهید متصل خوشه ترمینال به عبور رمز کرده وارد از پس

) کنید استفاده ترمینال از توانید م نیز فایل انتقال برای کنید. اجرا خوشه روی را خودتان اجرائ فرمانهای توانید م حاال
FileZilla مثل گرافی نرم افزارهای از استفاده بنابراین است، دردسر پر و وقت گیر معموال کار این اما ،(scp دستور با

دارد. ترجیح لینوکس در فایل انتقال برای

شوید. خارج خوشه ترمینال از exit دستور از استفاده با هم آخر در
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