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  رياضيدانشكده 
 

 دستورات اجراي برنامه بر روي كالستر
 
 
 
 مشخصات كالستر: -1

IP: 10.56.65.235 
CPU: 2*(Intel Xeon E5-2680 V4 14 Cores) 
RAM: 128GB DDR4 
HDD: 2*(2TB SAS) Raid 10 
Available Cores: 24 
OS: Linux CentOS V6.6 X64 

 
 سرور و شناسه كاربري و كلمه عبور امكان پذير است. IPاتصال به كالستر با استفاده از  -٢

 استفاده كنند. WinSCPو براي انتقال فايل از نرم افزار  puttyبايد از نرم افزار و اجراي برنامه براي اتصال  كاربران ويندوز: -

 .كلمه عبور خود را وارد نمايند رده و پس از اتصالكافي است دستور زير را در محيط ترمينال وارد ك كاربران لينوكس و مك: -
$ ssh Username@10.56.65.235 

كاربري سهناش   :Username 

به دانشگاه متصل شويد و سپس از دستورات  VPNيس با استفاده از سرويد ابتدا بايد در صورتي كه قصد اتصال از خارج دانشگاه را دارتبصره: 
  باال استفاده كنيد.

  
  براي اجراي يك برنامه بر روي كالستر به موارد زير نياز است -3

 كد برنامه -

 داده هاي مورد نياز برنامه درصورت وجود -

 فايل اسكريپت -

براي انتقال دهيد سپس (home directory)كد برنامه و ساير فايل هاي مورد نياز آن را به محيط كاربري خود هاي ابتدا فايل 
 اسكريپت يك فايل متني ساده است كه فايل .نياز داريديك فايل اسكريپت كه حاوي  دستورات كنترلي و اجرايي برنامه است به اجراي برنامه 

 .txtد. مشابه اين فايل در سيستم عامل ويندوز با پسوند  كرو ... ايجاد  nano ،viبه راحتي با ويرايشگرهاي متني لينوكس مانند  ميتوان
 قابل ايجاد و ويرايش است.  notepad  نام گذاري مي شود و با نرم افزار

نوشته   matlabبراي نوشتن يك فايل اسكريپت مي توانيد از مثال زير استفاده كنيد. اين اسكريپت براي اجراي برنامه هايي كه با نرم افزار 
قبال قرار داده شده  matlab.shبنام همه كاربران محيط كاربري  Script(نمونه مشابه اين فايل در دايركتوري  شده اند بكار مي رود

 .است)
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#!/bin/bash 
#$ -cwd 
#$ -j y 
#$ -S /bin/bash 
date 
matlab < my-program.m > my-output.txt 
date 
 

 
(در صورت تغيير برنامه شما به درستي  آغاز شده اند شامل دستورات كنترلي هستند و نبايد آنها را تغيير داد  ”#“سطرهايي كه با كاراكتر 

   و الزامي نيستند و مي توان آنها را حذف كرد. ندبه منظور ثبت زمان اجرا و خاتمه برنامه قرار داده شده ا dateدستورات  اجرا نخواهد شد).
ذخيره  my-output.txtقرار داده شده است و خروجي برنامه در فايل متني   my-program.mكد برنامه متلب در فايل  

(در سيستم عامل لينوكس بر خالف سيستم عامل ويندوز پسوند فايل از  ين مي شوندقابل تغيير هستند و توسط كاربر تعي ميشود. اين نام ها
 .اهميت خاصي برخوردار نيست و از هر نامي مي توان براي آن استفاده كرد)

 د.باشنخل يك دايركتوري قرار داشته فايل برنامه و ساير فايل هاي مرتبط مانند داده هاي برنامه بايد در دا ,فايل اسكريپت تذكر:
 
 
 
به شكل زير سابميت نماييد. اين دستور برنامه شما را بر روي كالستر اجرا  qsubپس از نوشتن اسكريپت كافي است آن را با دستور  -4

يد. ميكند. در صورتي كه منابع مورد نياز براي برنامه ي سابميت شده مهيا نباشد آنرا در صف انتظار قرار ميدهد تا در اولين فرصت اجرا نما
. ساخته مي شود و تمامي اطالعات سيستمي از جمله زمان آغاز و پايان برنامه oJobIDاسكريپ برنامه با پسوند با فايلي همنام  اجرااز  پس

ايجاد  matlab.sh.o85فايل  برنامهگردد. به عنوان مثال بعد از اجراي  و خطاهاي سيستمي و خروجي برنامه در داخل آن ذخيره مي
 است كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. JobIDمي شود. عدد انتهايي شماره برنامه يا 

 
$ qsub matlab.sh 

 شود. احتياج داشته باشد از دستور زير استفاده مييا هسته  coreو به بيش از يك  رنامه بصورت موازي نوشته شدهدر صورتي كه بنكته: 

  
$ qsub –pe orte $NSLOTS matlab.sh 

$NSLOTS.تعداد هسته هاي مورد نياز برنامه : 

استفاده از . اين كار استفاده كردانجام نبايد براي  سابميت و اجرا شوند و از هيچ دستور ديگري qsubهمه برنامه ها بايد با دستور  :ذكرت
و يا ... باعث ايجاد اختالل در عملكرد برنامه هاي در حال اجرا مي گردد و درصورت مشاهده از ادامه اجراي  nohupدستورات ديگر مانند 

 برنامه جلوگيري شده و اكانت كاربر مسدود مي گردد.
 
 
 
 .ميتوان از وضعيت برنامه هاي در حال اجرا مطلع شد qstatبا استفاده از دستور  -5
 
 
 

 
[m.ashtiani@mcc ~]$ qstat 
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  jobID  prior  name        user       state submit/start at      queue    slots 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  85   0.50500  matlab.sh   m.ashtiani   r   03/24/2018 22:28:53  all.q@mcc  1 
  86   0.50500  mathe.sh    m.ashtiani   r   03/24/2018 22:35:08  all.q@mcc  1 
  87   0.50500  prog.sh     m.ashtiani   r   03/24/2018 22:45:08  all.q@mcc  1 
  88   0.50500  jobs-1.sh   m.ashtiani   r   03/24/2018 23:35:08  all.q@mcc  1 
  90   0.50500  maple-1.sh  m.ashtiani   qw  03/24/2018 23:15:08  all.q@mcc  1 
  91   0.55500  maple-2.sh  m.ashtiani   Eqw 03/24/2018 18:05:08  all.q@mcc  4 

 
 
 
- Job-ID: شماره برنامه. 
- Prior: (فقط توسط ادمين كالستر قابل تغيير است) اولويت اجراي برنامه. 
- Name: نام اسكريپت. 
- User: نام كاربر. 
- State:  ) وضعيت اجراي برنامهr  .در حال اجراqw  .در انتظار اجراEqw  .خطا در اجراي برنامهd  .(در حال توقف 

- Submit/Start at :زمان سابميت/اجرا. 
- Queue: نام صف. 
- Slots:  تعدادcore هاي اشغال شده توسط برنامه. 
 
 
 JobIDگفته مي شود مشخص مي گردد. براي مشاهده  JobIDبه فرد كه به آن هر برنامه در حال اجرا توسط يك عدد منحصر  -6

 استفاده كنيد. qstatبرنامه هاي در حال اجراي خود مي توانيد از دستور 
 
 .براي پايان دادن به يك برنامه در حال اجرا از دستور زير استفاده مي شود -7

$ qdel JobID 
 
 :ساير دستورات -8
 

 qmem  ( درحال اجر هر برنامه يحافظه مصرف شينما ) 

 qhost ( مشخصات كالستر شينما ) 

 qstat -u "*" ( همه كاربران هاي درحال اجراي برنامه شينما ) 

 qdel -u Username ( ي يك كاربردر حال اجرا يتوقف همزمان همه برنامه ها ) 

 dos2unix Filename ( نوكسيبه ل ندوزيو ليفرمت فا ليتبد ) 

 unix2dos Filename ( ندوزيبه و نوكسيل ليفرمت فا ليتبد ) 

 passwd Username ( غيير رمز عبورت ) 
  
  ليست نرم افزارهاي نصب شده: -9

 
 Matlab R2017a X64  
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 Mathematica v11.1.1 X64 
 Maple v2017 X64 
 GAP v4.8.8 
 Magma v2.10-13 
 Macaulay2 v1.6  
 Bertini v1.5.1 

 
  
 پايان

 
 


