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استفاده از برنامه مدیر کار و نحوه ارسال یک کار (اجراي یک برنامه) به آن توضیح داده شد. در این راهنما نحوه  تقبلاً درباره ضرور

شود که خواننده با مفاهیم اصلی برنامه مدیر کار (فرمت فرا خواهیم گرفت. در ادامه فرض می Gaussian09تعامل برنامه مدیر کار را با برنامه 

   .1آشنایی دارد اسکریپت و ارسال آن)

ه به گیرد. براي ارسال برنامفیزیک مورد استفاده قرار می-یک برنامه تحلیل مولکولی است که در تحقیقات شیمی Gaussian09نرم افزار 

  مدیر کار، مراحل زیر را طی کنید.

درست  scratchدر خانه خود ایجاد کنید. سپس به آن فولدر رفته و یک فولدر خالی به نام  Gaussian) ابتدا یک فولدر به نام 1مرحله 

  توانید مطابق با دستور زیر این فولدرها را ایجاد کنید.کنید. می

mahmood@cluster:~$ mkdir –p Gaussian/scratch 

موجود در خانه خود را ویرایش کنید و چند دستور به صورت زیر در آن وارد کنید. دقت کنید که در خط دوم،  bashrc.) فایل 2مرحله 

  ، از نام کاربري خود استفاده کنید.mahmoodبه جاي کلمه 

export g09root=/usr/local/chem/g09-64-D01/ 

export GAUSS_SCRDIR=/home/mahmood/Gaussian/scratch 

export GAUSS_EXEDIR=/usr/local/chem/g09-64-D01/ 

export G09BASIS=/usr/local/chem/g09-64-D01/basis/ 

export GAUSS_BSDDIR=/usr/local/chem/g09-64-D01/bsd/ 

export PATH=$PATH:/usr/local/chem/g09-64-D01 

  به سیستم اعمال شود. bashrc.) دستور زیر را اجرا کنید تا تغییرات داده شده در فایل 3مرحله 

mahmood@cluster:~$ source ~/.bashrc 

ها را بسته به نیاز خود تغییر دهید. به عنوان مثال، ) را باز کنید و پارامتر تعداد هستهinpیا  gifهاي با پسوند ) فایل ورودي (فایل4ه مرحل

از آن جایی  گیگابایت است. 24نیاز است و حجم حافظه مورد نیاز هسته  28براي اجراي این برنامه به دهند که دستورات زیر نشان می

 میسر است. به عبارت گره پردازشیلایسنس استفاده از امکانات موازي در تمامی ابعاد موجود نیست، امکان موازي سازي فقط بر روي یک 

  است. 32نوشته شوند برابر  NProcSharedتوانند در پارامتر هایی که میدیگر، حداکثر تعداد هسته

%NProcShared=28 

%mem=24gb 

هایی که ) و محتواي آن را به صورت زیر تغییر دهید. توجه کنید که قسمتtor.sh) یک اسکریپت براي مدیر کار بنویسید (فایل 5مرحله 

قت کنید که تواند تغییر کند. داند، بسته به نیاز کاربر میهایی که با رنگ آبی نوشته شدهاند، ثابت هستند و قسمتبا رنگ قرمز نوشته شده

NODENAME تواند هاي پردازشی است که میاسم یکی از گرهcompute-0-3 ،compute-0-2، compute-0-1  یاcompute-0-0 

                                                           

  مراجعه کنید. http://scuhpcc.blog.ir/1395/04/16مربوطه به آدرس براي یادآوري، به راهنماي  1 
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 نوشته شده است. gif فایل NProcShared%رامتر ، همان عددي باید باشد که در پاppnعدد نوشته شده در جلوي پارامتر همچنین اشد. ب

  است. 28 برابر ppnکنید مقدار همان طور که مشاهده میبنابراین 

#!/bin/bash 

#PBS -V 

#PBS -q default 

#PBS -j oe 

#PBS –l nodes=NODENAME:ppn=28 

#PBS -N job1 

#PBS -o /path/to/log/file 

cd $PBS_O_WORKDIR 

g09 file.gjf 

استفاده کنید تا اجراي  qstatتوانید اسکریپت خود را به مدیر کار ارسال کنید و در ادامه از دستور می qsub) با استفاده از دستور 6مرحله 

  آن را مشاهده کنید.

mahmood@cluster:~$ qsub tor.sh 

mahmood@cluster:~$ qstat 

Job id                    Name             User            Time Use S Queue 

------------------------- ---------------- --------------- -------- - ----- 

145.cluster                job1               Mahmood        229:25:4 R default 

 

 


