
سفران محاسبات خوشه روی برنامه ها اجرای و کامپایل نحوه

sftp و ssh پروتکلهای طریق ،از محاسبات خوشه ترمینال به شدن متصل ونگ چ خوشه به اتصال نحوه راهنمای در
فرمان خط به خویش عبور رمز و کاربری نام با و کرده نام ثبت کاربر که است این بر فرض اینجا در است. شده داده آموزش

دارد. دسترس خوشه
است. کرده ذخیره فایل دو test پوشه در و شده متصل خوشه ترمینال به reza کاربر م شود، دیده نیز ل ش در که همانطور

شده. سازی موازی MPI با که (π عدد محاسبه (برای است فرترن زبان به برنامه ی m_code.f فایل

از استفاده مثال برای کرد. استفاده است نصب خوشه روی که مختلف کامپایلرهای از توان م برنامه این کردن کامپایل برای
است: صورت این به gfortran کامپایلر

اگر م کند. استفاده (head node) اصل گره از یجها، پ و ها برنامه کامپایل برای محاسبات خوشه که باشید داشته توجه
از زبانها سایر (برای کنید. استفاده mpif90 کامپایلر از باید کنید، اجرا خوشه روی موازی بصورت را برنامه دارید قصد
a.out نام با اجرایی فایل ی شود، انجام ایراد بدون برنامه کامپایل اگر کنید) استفاده ... و mpic++ ،mpicc ،mpif77

شود. اجرا محاسبات گره های توسط است قرار که شد، خواهد تولید

است: زیر دستور از استفاده راه ساده ترین دارد. وجود a.out اجرایی فایل اجرای برای مختلف راه های

است. ممنوع کامال کاربران همه برای اجرا روش این کرد! خواهد آغاز را اصل گره روی بر سریال اجرای ی دستور این
استفاده شود: mpirun دستور از باید ، محاسبات گره های از) هسته ١۶ (مثال روی موازی اجرای برای

ن مم که موضوع این گرفتن درنظر بدون البته شد! خواهد آغاز محاسبات گره های روی موازی اجرای ی دستور، این با
همه برای نیز روش این از استفاده دلیل همین به باشد! بوده اجرا حال در گره ها همان روی قبال کاربران سایر برنامه است

است. ممنوع کاربران
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سفران خوشه است. مناسب صف بندی سیستم ی ارگیری ب نیازمند ، محاسبات خوشه ی از کاربر چند همزمان استفاده
م کند. (job)استفاده محاسبات وظایف صف بندی برای SGE از

قبال را ریپت اس چنین reza کاربر بنویسیم. مناسب ریپت اس ی ابتدا باید ،SGE نظارت تحت برنامه ها اجرای برای
که nano متن ر ویرایش از م توانیم ،m_code.sh ریپت اس محتوای تغییر و مشاهده برای است. داده قرار test پوشه در

استفاده کنیم: م شود، اجرا ترمینال در

خواهند اجرا ترتیب به آخر سطر سه کنید. مطالعه را SGE راهنمای شده اند آغاز # عالمت با که سطرهایی معن دانستن برای
ضروری آنها از (استفاده کرد خواهند ثبت را اجرا اتمام زمان دوم، date دستور و اجرا شروع زمان اول، date دستور شد.

است، شده نوشته a.out فایل سریال اجرای دستور دستور، دو این بین در نیست).

ی حاوی که کرد خواهید دریافت پیغام آن اجرای با میرود. ار ب اجرا) صف (به ریپت  اس ارسال برای qsub دستور
داشت. خواهید نیاز آن به خود برنامه اجرای وضعیت از اطالع برای چون کنید یادداشت را شماره این است. شناسایی شماره

در ٣٨ شماره job که م کنید مشاهده شوید. مطل برنامه ها اجرای صف فعل وضعیت از توانید م qstat دستور اجرای با
م باشد. compute-1 -6 گره از هسته ی روی اجرا حال
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شد. نخواهد داده نمایش qstat توسط ر دی آن اطالعات شود تمام شما برنامه اجرای وقت

شما کاری پوشه همان در جدید فایل ی بصورت ،( احتمال اخطارهای یا نظر مورد (نتایج شده اجرا ریپت اس خروج
شد. خواهد ذخیره

شده اجرا سریال) (بصورت ثانیه ٢٨ زمان مدت در ما محاسبات برنامه که م کنیم مالحظه ،m_code.sh.o34 فایل به نگاه با
است.

،a.out فایل اجرای به مربوط سطر در و قبل ریپت اس در اینکه اول دهیم. انجام کار دو باید برنامه همین موازی اجرای برای
کنیم. اضافه را mpirun دستور

کنیم. استفاده ریپت اس ارسال برای qsub دستور کاملتر ل ش از اینکه دوم

م کند. تائید را موضوع این نیز صف وضعیت مشاهده است. شده ارسال هسته ١۶ روی موازی پردازش برای ریپت اس اکنون
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نیز m_code.sh.po39 نام با ری دی خروج فایل م دهد. نشان ثانیه ۶ را برنامه اجرای زمان مدت خروج فایل دفعه این
باشد. اخطارها و خطاها برخ حاوی است ن مم که است شده تولید

به مربوط شناسایی شماره و qdel دستور از باید کنید، جلوگیری آن اجرای از خواستید صف، به job ی ارسال از پس اگر
کنیم: اجرا باید را زیر دستور ۴٠ شماره job توقف برای مثال کنید. استفاده job آن

SGE در متعددی اجرای صفهای شود، تقسیم آنها بین بهتر محاسبات منابع خوشه، از کاربرها همزمان استفاده در اینکه برای
هسته. ٢۴ حداکثر با rack− 3.q و هسته ١۶ حداکثر با rack− 2.q هسته، ١۶ حداکثر با rack− 1.q کرده ایم: ایجاد

است: چنین مشخص صف ی به job ی ارسال نحوه

متعدد صفهای اشغال از و کرده انتخاب خودشان برنامه های اجرای برای را صف ی تنها باید محترم کاربران
کنند. خوداری جداً

کار این برای بود. خواهد کاربر دسترس در برنامه ها آزمایش اجرای برای هسته ای) ۴ یا ٢) گره ی همیشه ضمن در
نیست. اجرا صفهای از استفاده به نیازی و کنید استفاده mpirun دستور از باید

است. ممنوع کاربران همه برای آزمایش گره روی ساعت نیم از بیش برنامه اجرای

۴


