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ها هستند که رابط گرافیکی دارند و کاربران تمایلی به اجراي ارجحیت دارد اما برخی از برنامه PUTTYهر چند اتصال به کلاستر با ترمینال 

ر درا به صورت گرافیکی اجرا کنند.  خودهاي ند برنامهها در خط فرمان ندارند. به همین خاطر، این امکان فراهم شده است که کاربران بتوانآن

براي  vncviewerافزار استفاده از نرم«به راهنماي  توانیدمی این راستا لازم است کاربر یک دسکتاپ داشته باشد که براي اطلاعات بیشتر

   پردازیم.می 2016نسخه  Abaqusدر این راهنما به چگونگی اجراي نرم افزار مراجعه کنید.  »1مشاهده دسکتاپ

  :یک ترمینال باز کنیدمطابق شکل زیر بعد از ورود به دسکتاپ، 

  

  دستور زیر را وارد کنید. سپس و

[mahmood@cluster ~]$ qsub –I –X 

ر را هاي مورد نظخواهید برنامه به صورت موازي اجرا شود، تعداد هستهکند. در صورتی که میدستور فوق یک هسته از کلاستر را انتخاب می

  .هاي مورد نیاز استتعداد هسته Nکه  به شکل زیر وارد کنید

[mahmood@cluster ~]$ qsub –I –X –l nodes=1:ppn=N 

هاي مورد نظر باید منتظر و تا زمان خالی شدن هسته را مشاهده خواهید کرد waitingام در صورتی که گره خالی وجود نداشته باشد، پیغ

   توانید برنامه را اجرا کنید.شوید و می. در غیر این صورت، شما به یک نود وارد میبمانید

                                                           
1 http://scuhpcc.blog.ir/1394/12/29 
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 در جدول زیر نوشته شده است. Abaqusراي دستور اج

Command Program 
/share/apps/mechanics/abaqus_2016/run_me cae -mesa Abaqus 

ها حتماً هتعداد هستاز چند هسته براي اجراي برنامه خود استفاده کنید، در تنظیمات برنامه،  خواهیدمی به طور کلی دقت کنید، در صورتی که

  زیر توجه کنید. به عنوان مثال به شکل .برابر باشد qsubدر دستور  ppnعدد نوشته شده جلوي  باید با

  

ی با وارد کردن این دستور پیغام د نظر خارج شود.را وارد کنید تا از نود مور exit، می بایست دستور Abaqusبعد از اجراي برنامه و بستن 

 خروج موفقیت آمیز از نود است. دهنده به صورت زیر مشاهده خواهید کرد که نشان

[mahmood@compute-0-3 ~]$ exit 
logout 
 
qsub: job 1338.cluster.scu.ac.ir completed 
[mahmood@cluster ~]$ 

را ببندید بدون این که اجراي برنامه متوقف شود. اما در صورتی که ترمینال  VNCتوانید برنامه در زمانی که برنامه در حال اجرا است، می نکته:

  را ببندید، اجراي برنامه دچار مشکل خواهد شد.


