
نحوه اجرای برنامه در کالستر

ذخیره کنید.  txtابتدا کد برنامه را با فرمت   -1

   کد برنامه باید شامل حروفZ)-z(A-a .از نمادهای   در کد برنامه و اعداد باشد ، ،

جای این نمادها از دستورات معادل آنها استفاده کنید. به. نکنیداستفاده  ، ...μ ،θیا حروف  ، ...

  .نموداستفاده  []Sumدستور از  توان، میجایبرای مثال، در متمتیکا به

  با  ،در کالستر، دسترسی داشته باشید از اجرای برنامه خواهید در ویندوز به نتایج حاصلاگر می

.کد برنامه ذخیره کنید در را سازی، نتایج مورد نظردستورهای ذخیرهاستفاده از 

تانسور، تابع، یک عدد، بردار، ماتریس، صورت اگر نتیجه حاصل از اجرای برنامه به ،برای مثال  

 Exportتوانید از دستور می .. هست، جهت ذخیره هر یک از این موارد در متمتیکا،نمودار و .

، نمودذخیره  M-Fileصورت یک نتیجه را بهتوان با استفاده از این دستور، می کنید.  استفاده

  را در متمتیکا فراخوانی کرد. Import ،M-Fileسپس با دستور 

صورت یک باشد و بخواهیم ماتریس را به yنظر از برنامه، یک ماتریس به اسم اگر نتیجه مورد 

M-File  به نامresult  ،کنیم:زیر عمل میصورت بهذخیره کنیم 

Export["result.m",y] ;

در پوشه برنامه ایجاد  result.mبعد از اتمام اجرای برنامه در کالستر، فایل جدیدی به نام 

توان نتیجه برنامه را در متمتیکا از کالستر به ویندوز، می  برنامه پوشه شود. بعد از انتقالمی

M-File، ابتدا آدرس کامل پوشه و سپس اسم Importشکل زیر فراخوانی کرد. در دستور به

را وارد کنید:

Import["E:\\file\\result.m"]



برای مثال،  ... استفاده کرد. و save، printاز دستور  توانسازی نتایج میبرای ذخیره در متلب

در فرمت  yصورت زیر آن را به نام باشد، به yاگر نتیجه حاصل از اجرای برنامه، ماتریسی به اسم 

 کنیم:ماتریس ذخیره می

save('y.mat','y') 

شود. با انتقال پوشه ایجاد می y.matبعد از اتمام اجرای برنامه در کالستر، فایل جدیدی به نام 

شکل زیر در متلب فراخوانی کرد. در بهشده را توان نتیجه ذخیرهاز کالستر به ویندوز، میبرنامه 

 شده را وارد کنید:، ابتدا آدرس پوشه و سپس اسم ماتریس ذخیرهloadدستور 

load('E:\file\y') ; 

 توان از دستور زیر استفاده کرد:و ... در متلب می png ،pdfبرای ذخیره نمودار در فرمت 

print  -painters  -dpng  -r150  h.png 

 کند.ذخیره می pngرا در فرمت  hاین دستور، نموداری به اسم 

   فایلtxt. طبق  .دهیدقرار  دیگری پوشهدر  ها راپوشهسپس کل و پوشه در یک  را هر برنامه

 .باید وارد کالستر شودپوشه کلی شود، توضیحاتی که در ادامه بیان می

 

 

 

 

 

 

 



 است.  puttyو  WinSCPدو برنامه نیاز به  در کالستر، اجرای برنامهبرای  -2

برنامه از محیط ویندوز به محیط کالستر و نیز برای انتقال نتایج  پوشه، برای انتقال WinSCPاز برنامه 

 شود.حاصل از اجرای برنامه در کالستر، از محیط کالستر به محیط ویندوز استفاده می

 شود.برای اجرای برنامه در کالستر استفاده می، puttyاز برنامه 

 : WinSCPلینک برنامه 

https://winscp.net/eng/download.php 

 : puttyلینک برنامه 

 بیت: 22برای ویندوز 

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe 

 بیت: 46برای ویندوز 

the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exehttps:// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://winscp.net/eng/download.php
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe


  شود:را اجرا کنید. با اجرای این برنامه، پنجره زیر مشاهده می WinSCPبرنامه  -2

 :دانشگاه را وارد کنید Host name ،IPدر قسمت 

IP: 10.56.65.235 

 یوزر و پسورد را وارد کنید. ،Passwordو   User nameدر قسمت 

 کلیک کنید. Loginسپس روی 

 

 شوید:در این صورت، وارد محیط زیر می

 



 دهد.پنجره سمت چپ، محیط ویندوز و پنجره سمت راست، محیط کالستر را نشان می         

 ، از پنجره سمت چپ به پنجره سمت راست انتقال دهید.drag and dropها را با برنامهاصلی  پوشه         

                شود، ها مشاهده میهمانطور که در عکس. گیردها در محیط کالستر قرار میبرنامه پوشهدر این صورت،          

 دادیم: را از محیط ویندوز به محیط کالستر انتقال Aپوشه          

 

 و   txtبا فرمت  b1، شامل برنامه a1است. پوشه  a2و  a1، شامل دو پوشه Aپوشه       

 است. txtبا فرمت  b2، شامل برنامه a2پوشه        

 

 

 

 

 



 شود:را اجرا کنید. با اجرای این برنامه، پنجره زیر مشاهده می puttyبرنامه  -6

 دانشگاه را وراد کنید. Host Name ،IPدر قسمت 

 کلیک کنید. openسپس روی 

 

          کلیک کنید.         enterیوزر را وارد کنید. سپس روی  ،login asشوید. در قسمت وارد پنجره جدیدی می    

کلیک  enterسپس روی  .شود(صورت پنهان تایپ می)در این قسمت پسورد به سپس پسورد را وارد کنید

 شود:کنید. در این صورت خط زیر مشاهده می

mcc:~$@نام کاربری 

 :کلیک کنید enterرا تایپ کنید و سپس روی  mc –auدستور  ،این خط در

 mcc:~$ mc  –au@نام کاربری



 (space.)با استفاده از کلید یک فاصله الزم است au–و  mcبین 

 شوید:می mcدر این صورت وارد محیط 

 

خواهید  ای که میبرنامه پوشهتوان وارد ها میپنجره مشابه هم وجود دارد. در یکی از پنجرهدر این محیط، دو 

 اسکریپت شد. پوشهدر پنجره دیگر، وارد  نیز ودر کالستر اجرا کنید 

 برنامه شوید: پوشهدر پنجره سمت چپ وارد 



 

 هست، شدیم. b1.txtی که برنامه اپوشهشود، در پنجره سمت چپ وارد همانطور که مشاهده می

 از به فایل اسکریپت برنامه هم هست. هست، نی b1.txtبرای اجرای برنامه عالوه بر فایل برنامه که همان 

ایی که هبرای برنامه صورت آماده وجود دارد.ههای متلب، متمتیکا و ... در محیط کالستر بفایل اسکریپت برنامه

اند، از فایل هایی که با متلب نوشته شدهبرای برنامه اند، از فایل اسکریپت متمتیکا،هبا متمتیکا نوشته شد

  .شودمیاستفاده  از فایل اسکریپت مربوطه هابرای سایر برنامهو نیز اسکریپت متلب 

 وارد شود.سکریپت متلب، متمتیکا و ... باید اسم برنامه در فایل ا

 خواهیم اجرا کنیم:را می b1.txtبرای مثال، برنامه 

کا نوشته شده است، نیاز به متیتافزار مبا نرم b1.txtبرای اجرا نیاز به فایل اسکریپت برنامه هست. چون برنامه 

 شویم. از پنجره سمت چپ وارد پنجره سمت راست می tabفایل اسکریپت متمتیکا داریم. با کلید 

 شویم:می script پوشهدر پنجره سمت راست، وارد 



 

 

 رویم:* میmathematica.shاسکریپت، روی فایل  پوشهدر 

 



 کنیم:دهد( کلیک می)عمل کپی کردن را انجام می F5سپس روی کلید 

 

 

زنیم. در این صورت، در پنجره سمت چپ، فایل اسکریپت متمتیکا به اسم را می enterسپس  

mathematica.sh شود. با کلید ایجاد میtab رویمبه پنجره سمت چپ می: 

 از پنجره سمت راست فایل اسکریپت متلب یعنی  شده بود،نامه با متلب نوشتهاگر برmatlab.sh  را

 کردیم.کپی می



 

)عمل ویرایش را انجام  F4را وارد کنیم. برای این منظور، با کلید  در فایل اسکریپت ایجاد شده باید اسم برنامه

 شویم:دهد( وارد فایل اسکریپت برنامه میمی

 

 اسم برنامه در خط زیر است:

math <  sh1.txt  > result.out 



 b1.txtخواهیم اجرا کنیم، ای که میاسم برنامهشود. نوشته می <  sh1.txt  >در این خط، اسم برنامه در 

 .کنیمرا تایپ می sh1.txt ،b1.txtدر این خط بجای   هست، بنابراین

result.out  اسم و فرمت خروجی حاصل از اجرای خط به خط برنامه در کالستر است. بجایresult توان می

خواهیم در کالستر میهایی که باشد. برای تمام برنامه txtیا  outتواند هر اسم دیگری نوشت. فرمت آن هم می

 استفاده کنیم.  result.txtیا  result.outتوانیم از اجرا کنیم، می

 

 زنیم.را می enterدهد( و سپس کردن را انجام می )عمل ذخیره F2برای اعمال تغییرات، کلید 

 شویم.شود( از فایل اسکریپت خارج میها استفاده می) برای خروج از فایل F10با کلید 

است،  و هم فایل اسکریپت برنامه که اسم برنامه در آن اعمال شده b1.txtبنابراین هم فایل برنامه یعنی 

 توانیم برنامه را اجرا کنیم.موجوداند. پس می

 کنیم:به همراه اسم فایل اسکریپت برنامه، به صورت زیر استفاده می qsubبرای اجرای برنامه، از دستور 

qsub  mathematica.sh 

 شود:زنیم. برنامه سابمیت میرا می enter سپسیک فاصله الزم است.  mathematica.shو  qsubبین 



 

 از دستور  وشته شده باشد، برای اجرای آناگر برنامه با متلب نqsub یل اسکریپت متلب همراه اسم فابه

 :کنیماستفاده می

qsub  matlab.sh 

شود. ایجاد می mathematica~sho877و  result.outهای فایل برنامه، پوشهبعد از اجرای برنامه، در 

788 ،Job ID دهد.برنامه را نشان می 

 شوند.برنامه مشاهده می پوشهبعد از اتمام اجرای برنامه، نتایجی که در برنامه ذخیره شده بودند، در 

 :ذخیره شده بودند Fنتایج عددی در فرمت ماتریسی با اسم  b1.txtبرای مثال در برنامه 



 

کالستر )پنجره سمت راست(  توان نتایج را از محیطمی WinSCPبعد از اتمام اجرای برنامه، با استفاده از برنامه 

 انتقال داد. drag and dropبه محیط ویندوز )پنجره سمت چپ( با 

 

  خروجی حاصل از اجرای برنامه در کالستر، در فایلresult.out  یاresult.txt  .قابل مشاهده است

 باز کنید.  notepadبا  WinSCPیا در محیط  F4با کلید  mcتوانید این فایل را در محیط می

  در فایل  توانرا می شته باشد، توضیحات مربوط به خطاای خطا دابرنامهکد اگرresult.out  یا

result.txt .مشاهده کرد 

 فایل  جرای برنامه درا و پایان زمان شروعmathematica.sh.o877  .توانید میقابل مشاهده است

 باز کنید.  notepadبا  WinSCPیا در محیط  F4با کلید  mcاین فایل را در محیط 

 توان از دستور برای توقف اجرای یک برنامه میqdel همراه بهJob ID  ،آن، استفاده کرد. برای مثال

 کنیم:دستور زیر را تایپ می b1برای توقف اجرای برنامه 

qdel  877 

 توان از دستور برای مشاهده وضعیت اجرای برنامه، میqstat :استفاده کرد 

qstat 



 

  در محیطmc توان از کلیدهای زیر استفاده نمود:می 

     F2ذخیره : 

     F4ویرایش : 

     F5 :کپی 

     F8حذف : 

     F10خروج : 

 اند.در نوار پایینی معرفی شده mcدهند، در محیط سایر کلیدها به همراه عملی که انجام می     

 شده باشد و برای اجرای آن نیاز به چند هسته باشد، صورت موازی نوشتهدر متمتیکا، کد برنامه به اگر

 کنید:برای اجرای برنامه از دستور زیر استفاده 

qsub  -pe  orte  NSLOTS  mathematica.sh 

 های مورد نیاز را بنویسید. د هستهتعدا NSLOTSجای به

جای افزارهای دیگر، از دستور فوق استفاده کنید، فقط بهشده با نرمبرای اجرای کد موازی نوشته

mathematica.shکدی که در متلب  ، نام اسکریپت مربوطه را بنویسید. برای مثال، برای اجرای

 شده است و برای اجرا نیاز به استفاده از چند هسته دارد، دستور زیر الزم است:صورت موازی نوشتهبه

qsub  -pe  orte  NSLOTS  matlab.sh 

 

 




