ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ روی ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﺳﻔﺮان
در راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﭼ ﻮﻧﮕ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی  sshو sftp
آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮﺷﻪ دﺳﺘﺮﺳ دارد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷ ﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮ  rezaﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و در ﭘﻮﺷﻪ  testدو ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺎﯾﻞ  m_code.fﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﺗﺮن اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد  (πﮐﻪ ﺑﺎ  MPIﻣﻮازی ﺳﺎزی ﺷﺪه.

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

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘ ﯿﺠﻬﺎ ،از ﮔﺮه اﺻﻠ ) (head nodeاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازی روی ﺧﻮﺷﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ  mpif90اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ از
 mpic++ ،mpicc ،mpif77و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ( اﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون اﯾﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم a.out
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ اﺟﺮا ﺷﻮد.

راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ  a.outوﺟﻮد دارد .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﯾ اﺟﺮای ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺮ روی ﮔﺮه اﺻﻠ را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد! اﯾﻦ روش اﺟﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮازی روی )ﻣﺜﻼ  ١۶ﻫﺴﺘﻪ از( ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ  ،ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮر  mpirunاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد:

ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ،ﯾ اﺟﺮای ﻣﻮازی روی ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺒﻼ روی ﻫﻤﺎن ﮔﺮهﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﯾ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑ ﺎرﮔﯿﺮی ﯾ
از  SGEﺑﺮای ﺻﻒﺑﻨﺪی وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ )(jobاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮان

ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت  ،SGEﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾ اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .ﮐﺎرﺑﺮ  rezaﭼﻨﯿﻦ اﺳ ﺮﯾﭙﺘ را ﻗﺒﻼ
در ﭘﻮﺷﻪ  testﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﺳ ﺮﯾﭙﺖ  ،m_code.shﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از وﯾﺮاﯾﺸ ﺮ ﻣﺘﻦ  nanoﮐﻪ
در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ:

ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﻨ ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  #آﻏﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی  SGEرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻪ ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .دﺳﺘﻮر  dateاول ،زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺟﺮا و دﺳﺘﻮر  dateدوم ،زﻣﺎن اﺗﻤﺎم اﺟﺮا را ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری
ﻧﯿﺴﺖ( .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻮر ،دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺳﺮﯾﺎل ﻓﺎﯾﻞ  a.outﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

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

ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر  qstatﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﺻﻒ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻄﻠ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  jobﺷﻤﺎره  ٣٨در
ﺣﺎل اﺟﺮا روی ﯾ ﻫﺴﺘﻪ از ﮔﺮه  compute-1-6ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
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وﻗﺘ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت آن دﯾ ﺮ ﺗﻮﺳﻂ  qstatﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺮوﺟ اﺳ ﺮﯾﭙﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﺧﻄﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ ( ،ﺑﺼﻮرت ﯾ
ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ  ،m_code.sh.o34ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﻣﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ٢٨ﺛﺎﻧﯿﻪ )ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﯾﺎل( اﺟﺮا ﺷﺪه
اﺳﺖ.

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

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

اﮐﻨﻮن اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻣﻮازی روی  ١۶ﻫﺴﺘﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻒ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟ دﯾ ﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم  m_code.sh.po39ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ﺑﺮﺧ ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﯾ  jobﺑﻪ ﺻﻒ ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از اﺟﺮای آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮر  qdelو ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن  jobاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ  jobﺷﻤﺎره  ۴٠دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ:

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ از ﺧﻮﺷﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﺻﻔﻬﺎی اﺟﺮای ﻣﺘﻌﺪدی در SGE
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ rack − 1.q :ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١۶ﻫﺴﺘﻪ rack − 2.q ،ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١۶ﻫﺴﺘﻪ و  rack − 3.qﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۴ﻫﺴﺘﻪ.
ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﯾ  jobﺑﻪ ﯾ ﺻﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ
ﺟﺪاً ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺻﻒ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از اﺷﻐﺎل ﺻﻔﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد

در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ ﮔﺮه ) ٢ﯾﺎ  ۴ﻫﺴﺘﻪای( ﺑﺮای اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮر  mpirunاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﻬﺎی اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.

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

۴

