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ع هاي سریاستفاده از خدمات مرکز پردازشنحوه هاي سریع در نظر دارد سلسله سمینارهایی با عنوان برنامه نویسی موازي و مرکز پردازش

ه صورت ب سمینار پنجهایی دارد، از به ملزومات و پیش زمینهینویسی نبرگزار کند. با توجه به این که این نوع برنامه هاپروژهبراي اجراي 

  :با فاصله حدود یک هفته با عناوین زیر برگزار خواهد شد متوالی

 آشنایی با سیستم عامل لینوکس -1

هدف آن آشنایی حاضرین با سیستم عامل لینوکس است. با توجه  این کارگاه آموزشی به صورت یک سمینار نظري ارائه خواهد شد و

ر توضیح اي و مفاهیم اصلی به شرح زیر تحصیل نکرده باشند، مطالب پایهتبه این که شرکت کنندگان این سمینار ممکن است در رشته کامپیو

  شوند:داده می

 تعریف سیستم عامل 

 تاریخچه سیستم عامل لینوکس 

  هاسیستم عامل و مقایسه مزایا و معایب آندسته بندي انواع 

 هاي معروف و پر استفاده لینوکسمعرفی انواع توزیع 

 ساختار سیستم عامل لینوکس 

 نصب لینوکس -2

ر ب شرکت کنندگان در سمینار، لینوکس رااست که این  ،آن و هدف این کارگاه آموزشی به صورت یک سمینار عملی برگزار خواهد شد

هاي اولیه را انجام دهند. لازم به ذکر است براي جلوگیري از رخداد اشتباه هنگام نصب لینوکس، و پیکره بنديکنند روي لپ تاپ خود نصب 

توان بر روي ها میبه عنوان مجازي ساز استفاده خواهد شد. به عبارت دیگر، به کمک این برنامه Vmwareیا  VirtualBoxهاي از برنامه

  د.اي متوجه سیستم عامل ویندوز شوسیستم عامل فعلی لپ تاپ (ویندوز) یک سیستم عامل جدید (لینوکس) نصب کرد بدون این که صدمه

 کار با لینوکس -3

شود و هدف از آن این است که کاربران دستورات پایه و پر کاربرد را فرا این کارگاه آموزشی به صورت یک سمینار عملی برگزار می

  ) آشنا خواهند شد.shell programmingهاي پر کاربرد و برنامه نویسی پوسته (در این کارگاه، شرکت کنندگان با برخی از برنامه بگیرند.

 1برنامه نویسی موازي شماره  -4

ورد مباحث مشوند. این سمینار به صورت عملی/نظري برگزار خواهد شد و ابتدا مفاهیم پایه در برنامه نویسی موازي توضیح داده می

  موارد زیر خواهد بود: نظر شامل

 موازي؟ نویسی برنامه چرا 

 شوند؟ موازي توانندمی هاییبرنامه چه 

 موازي نویسی برنامه هايالگوریتم مبانی 

 برخی ابزارهاي برنامه نویسی موازي مانند  ها وفناوري آشنایی اولیه باMPI  وOpenMP  
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 2شماره  يبرنامه نویسی مواز -5

 OpenMPیا  MPIبا این سمینار به صورت عملی/موازي برگزار خواهد شد و هدف آن این است که شرکت کنندگان به صورت عملی 

هاي مختلف و همچنین در این راستا، کاربران نحوه کامپایل/اجرا کردن برنامه ها را مقایسه کنند.چند برنامه ساده بنویسند و زمان اجراي آن

هاي نحوه متصل شدن و کار کردن با کلاستر مرکز پردازش آموزش ،اف این سمیناردرا فرا خواهند گرفت. از دیگر اه makefileاستفاده از 

  هاي خود را بر روي کلاستر اجرا کنند.بر بتوانند برنامههاي زماندر صورت نیاز به اجراي برنامهکاربران تا است سریع 

  

  لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

در سایت  4/2/95ها را دارند باید تا تاریخ ها بدون هزینه است. با این حال، افرادي که قصد شرکت در این کارگاهرکت در کارگاهش -1

http://linux.0se.ir .ثبت نام کنند 

و وبلاگ مرکز به نشانی  https://telegram.me/scuhpccاخبار مربوط به سمینارها در کانال تلگرام مرکز به نشانی  -2

http://scuhpcc.blog.ir .مکان برگزاري سمینارها متعاقبا در کانال تلگرام به اطلاع خواهد رسید. منتشر خواهد شد 

ضور ح شود فرد شرکت کننده براي فراگیري مطالب در همه کارگاهها مجاز است. با این حال، توصیه میکارگاه ثبت نام در هر یک از -3

 هاي مورد علاقه باید انتخاب شوند.همچنین هنگام ثبت نام، کارگاه داشته باشد.

ریال  000/100هزینه صدور گواهی  شود.، گواهی شرکت در کارگاه صادر میدر تمام سمینارها بنا به درخواست فرد شرکت کننده -4

 است.

 ) ایمیل بزنید.mh.naderan@scu.ac.irدر صورتی که درباره سمینارها سئوال دارید به آقاي دکتر محمود نادران طحان ( -5

  دندهها را نشان میزیر اطلاعات دیگر این کارگاههاي جدول

  *مدت سمینار  ارائه کننده  نظري/عملی  کارگاه آموزشی

  ساعت 1  آقاي دکتر محمود نادران طحان  نظري  1

  دقیقه 45-30  آقاي علی حکیمی نجف آبادي  عملی  2

  ساعت 1  آقاي دانیال بیدکانی  عملی  3

  ساعت 5/1  آقاي دکتر محمد جواد رشتی  نظري  4

  ساعت 5/1  علیرضا کرمی مطلقآقاي   عملی  5

  تقریبی هستند.هاي فوق * زمان
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