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 چکیده

لینوکس پرداخته شده و در ادامه آن با استفاده از این مفاهیمی از دستورات ترمینال سیستم عامل در این گزارش به شرح 

رده شبکه ک ،همکارانتعدادی از به همراه  ،با استفاده از قطعات سخت افزاری یستم کامپیوتری را در آزمایشگاهدستورات، چندین س

 Message Passing Interface (MPI)برای هدف کلی این دوره که پیاده سازی یک سیستم توزیع شده با استفاده از مدل و 

رداشتن بسیاری از موانع از قبیل مفاهیم مربوط به حل برخی از مشکالت و ببعد از شبکه کردن و  است، آماده کردیم، در نهایت،

ssh  ... توانستیم وMPICH2  را روی این سیستم ها نصب و مدلMPI  .را پیاده سازی کنیم 

که مخصوص پردازش موازی برنامه نویسی شده بودند به بهبود عملکرد   cدانلود چندین برنامه به زبان و  htopصب در نهایت با ن

 کلی این سیستم ها پی بردیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 گیالن شگاهتاریخچه دان

 29۳9با عنوان مدرسه عالی بازرگانی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. و در سال  29۳2 سال از دانشگاه گیالن

ایران  در چارچوب قرارداد بین دولتهای 29۳۳ – ۳۳به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و در سالهای 

دانشجو  2۳۳فعالیتهای آموزشی خود را با پذیرش  29۳2 و آلمان غربی سابق، دانشگاه گیالن ، تاسیس و از سال

 رشته تحصیلی آغاز نمود . 9در 

مدرسه عالی مدیریت و مدرسه عالی بازرگانی که تنها مراکز آموزش عالی در استان گیالن بودند با  29۳2در سال 

 2۳نفر دانشجو در  2۰۳ با تعداد 29۳۱دانشگاه گیالن ادغام و فعالیت های آموزشی آن تا پایان سال تحصیلی 

 رشته تحصیلی ادامه یافت.

پس از پیروزی انقالب اسالمی، دانشگاه گیالن بطور مستقل و بدون وابستگی به آلمان، فعالیتهای آموزشی خود را 

دانشجو از سرگرفت و با رشد و گسترش آموزش عالی در کشور، دانشکده  ۳۰۰رشته تحصیلی و با حدود  ۱در 

فنی،علوم کشاورزی،علوم انسانی و پزشکی ساخته شد و پس از آن نیز دانشکده تربیت بدنی و  های علوم پایه ،

 علوم ورزشی، دانشکده منابع طبیعی و معماری و هنر تاسیس شدند.

رشته گرایش  99رشته گرایش کارشناسی ارشد،  222رشته گرایش کارشناسی،  2۳ در اکنون هم گیالن دانشگاه 

 رشته گرایش دانشجو می پذیرد. 929 دکتری و در مجموع در

دانشکده و یک واحد پردیس و دو پژوهشکده) حوضه آبی دریای خزر و گیالن  2۰این دانشگاه در حال حاضر با 

هزار دانشجوی  1هزار دانشجوی دختر و  9هزار دانشجو )حدود  21۰۰۰عضو هیأت علمی،حدود  ۳9۳شناسی( با 

وزش عالی در منطقه شمال کشور مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی پسر( و به عنوان بزرگترین مراکز آم

 کارشناسی کارشناسی، تحصیلی مقاطع در گرایش –رشته  ۳9۳هزار نفر دانشجو را در  2۰۰۰است و ساالنه حدود 

 ادیهاتح اعضای با دانشگاه این و نماید می پذیرش مجازی و پردیس ، شبانه ، روزانه های دوره برای دکتری و ارشد



 
 

ای کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه ه دانشگاه از برخی ، خزر دریای حاشیه های کشور دولتی های دانشگاه

 اروپا ارتباطات علمی و تبادل استاد و دانشجو دارد.

 دسته و شانگهای ،لیدن، تایمز جهانی بندی رتبه و المللی بین نظام سه برتر های دانشگاه جمع در گرفتن قرار 

 مندی های دانشگاه گیالن است.توان از جزئی کشور جامع برتر دانشگاه ده و دنیا برتر درصد یک های دانشگاه

 

 فنی درباره دانشکده

 29۳1جاده رشت به قزوین و در پردیس اصلی دانشگاه قرار دارد. این دانشکده از سال  ۳دانشکده فنی در کیلومتر 

 .ک، عمران و برق آغاز کردرشته مکانی 9فعالیت آموزشی خود را در 

 عضو هیات علمی است که 222دانشکده فنی در حال حاضر دارای تعداد 

 ادینفر دارای مرتبه است 1

 ر دارای مرتبه دانشیارینف 22

 ر دارای مرتبه استادیارینف 29

 .ه مربی می باشند و خدمات علمی را به طریق تدریس و پژوهش ارایه می دهندنفر دارای مرتب 2۰

 نفر می باشد. از این تعداد 99۳2دارای  9۳-9۳داد کل دانشجویان این دانشکده در نیمسال اول تع

 و ریه های ارشد ، دکتجو در دورنفر دانش ۱29

 .نفر دانشجو در دوره کارشناسی روزانه و شبانه می باشد 29۳2

 : این دانشکده در حال حاضر دارای رشته گرایش های زیر است

 : گرایشهایرشته دکتری با  9

 –) مکانیک ،( جامدات دینامیک کاربردی طراحی –مهندسی مکانیک:) مکانیک طراحی کاربردی(،) مکانیک 

 (انرژی تبدیل – مکانیک)،(ارتعاشات و کنتل – دینامیک کاربردی طراحی



 
 

 ( وپی خاک – عمران) ،(سازه –مهندسی عمران: )عمران 

 مهندسی نساجی

 :شهایبا گرای رشته کارشناسی ارشد 2

 )سازه های دریایی، خاک پی، سازه، راه و ترابری ( مهندسی عمران:

 )طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی ( مهندسی مکانیک:

-قدرت(،)برق الکترونیک دیجیتال(،)برق الکترونیک میکروالکترونیک(،)برق مخابرات-مهندسی برق:)برق 

 مخابرات -لکتریکی و الکترونیک قدرت(،)برقسیستمای قدرت(،)برق قدرت ماشین های ا-میدان(،)برق قدرت

 الکترونیک(-سیستم(،)برق

 مهندسی شیمی:)شیمی، شیمی فرآیندهای جداسازی(

 مهندسی نساجی:)شیمی نساجی و علوم الیاف (

 )نرم افزار( مهندسی کامپیوتر:

 :رشته کارشناسی با گرایشهای 2

 دینامیکی و کنترل( )حرارت سیاالت، طراحی جامدات، سیتم های ک:مهندسی مکانی

 عمران(-)عمران، عمران  ران:مهندسی عم

 )علوم الیاف( مهندسی نساجی:

 صنایع غذایی (-) مهندسی شیمی، مهندسی شیمی دسی شیـمی:نمه

 (قدرت – برق قدرت، –)مهندسی برق، الکترونیک  رق:مهندسی ب

 ( افزار سخت –)نرم افزار  مهندسی کامپیوتر:

  



 
 

 یفنــــ دانشکــــده –جاده رشت به قزوین، پردیس دانشـــــگاه گیالن  ۳مــــتر آدرس : رشـــت ، کیلو

 ۳2992-29129کدپستی :  ۳229۳-91۳2صندوق پستی : 

 ۰29 – 9929۰21۳ -۱تلفنخـــانـــه :  ۰29 – 9929۰212دورنگــار : 

 

 معرفی گروه مهندسی کامپیوتر:

دانشجو در یک رشته کارشناسی  ۳۰با پذیرش  29۱2گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیالن از مهر ماه 
هیئت علمی و یک کارشناس فعالیت خود را آغاز نمود و در  9مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دوره روزانه و 

ار ، سخت افزار و کارشناسی حال حاضر دارای رشته های کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افز

معماری سیستم های کامپیوتری می باشد. در کارشناسی گرایش نرم ارشد مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد 
دانشجو و در  92دانشجو و در رشته ارشد نرم افزار  2۰۰نشجو، در گرایش سخت افزار دا 291افزار دارای 

 دانشجو مشغول به تحصیل هستند. 22کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری 

 نرم افزارآزمایشگاه  – معرفی محل کارآموزی

کار ما در آزمایشگاه نرم افزار در رشته مهندسی کامپیوتر آزمایشگاه های نرم افزار و سیستم عامل وجود دارد و 

 .انجام شد

موجود بود. این آزمایشگاه در البی دوم دانشکده  ، سیم کشی های شبکهکامپیوتر 21 ددر آزمایشگاه نرم افزار تعدا

 .طبقه اول قرار گرفته است رفنی د

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 



 
 

پرداختیم و اطالعات  Ubuntuکس نسخه در ابتدا قبل از شروع هر کاری به مطالعه ی سیستم عامل لینو
 ا ر این زمینه باال بردیم. علمی خود ر

 در زیر به شرح مختصری از این کد ها می پردازیم:

Sudo  
 .به اول آنها اضافه شود sudo بسیاری از دستوراتی که در اینجا به توضیح آنها خواهیم پرداخت نیاز دارند که

را به طور موقت برای ما فراهم می آورد که این سطح از  Root براین دستور سطح دسترسی مدیریتی کار
دسترسی برای زمانی الزم است که ما که با دایرکتوری ها و یا فایل هایی که متعلق به حساب کاربری ما نیست 

در ویندوز  Root وجود دارد که معادل Root کار می کنیم . به طور کلی در لینوکس یک کاربر مدیر به نام

قادر به انجام هر کاری می  Super User می باشد .این کاربر مدیر یا به عبارتی administrator هگرو
باشد در نتیجه انجام کارهای معمول روزانه بواسطه ی آن ممکن است خطر ناک باشد چرا که تایپ یک دستور 

سیستم شود . در حالت ایده اشتباه به وسیله ی این کاربر ممکن است منجر به بوجود آمدن خرابی و مشکل در 

ضروری  Root آل یک کاربر تنها نیازمند دسترسی برای کار در دست اجرا می باشد .در برخی موارد استفاده از

با هر دستوری  Sudo است اما در بیشتر اوقات کارها با استفاده از یوزر عادی پیش خواهد رفت .استفاده از

قادر به استفاده  administrative یا sudo ها کاربرانی با دسترسینیازمند وارد کردن پسورد کاربر است.تن

  . از این دستور می باشند

 
 

 دستورات مربوط به فایل و دایرکتوری

 ~در نظر گرفته شده است . اگر شما یک کاربر هستید پس  home ( برای دایرکتوری~نماد تیلدا یا همان )
 . شما می باشد برای حساب کاربری home/user/  بیانگر مسیر

 Pwd   این دستور باعث می شود که دریابیم در حال حاضر در کدام دایرکتوری یا پوشه قرار داریم
بنابراین اگر در سیستم گم شدیم و ندانیم در کدام بخش قرار داریم تایپ این دستور ما را از مکان 

 pwd باشیم دستور desktop فعلیمان مطلع خواهد ساخت .به عنوان مثال زمانی که در دایرکتوری

 Print Working مخفف عبارت pwd .را برای ما نمایش خواهد داد "~/Desktop" خروجی

Directory  می باشد . 

 Ls  این دستور لیست فایل های دایرکتوری جاری را نمایش می دهد . با استفاده از این اپشن می توان

سترسی فایل را مشاهده کرد . یک نمونه از این سایز فایل ها ، زمانی که فایل ساخته شده و سطوح د

 .قرار دارند نمایش می دهد home می باشد که فایل هایی را که در دایرکتوری ~ ls دستور



 
 

 Cd دستور cd  اجازه تعویض دایرکتوری را به ما خواهد داد وقتی که یک ترمینال را باز کرده ایم در

 cd به جایی میان فایل سیستم ها باید از دستورقرار داریم برای جا home واقع در دایرکتوری

 : استفاده کنیم بعنوان مثال

 . استفاده می کنیم"cd/" از دستور root برای رفتن به دایرکتوری یا پوشه .2

 . استفاده می کنیم ”cd ~“ و یا ”cd“ خود از دستور home برای رفتن به پوشه ی .2

 . استفاده می کنیم ”cd ..“ بر ای حرکت در سطوح دایرکتوری ها از دستور .9

 . استفاده می کنیم “- cd“ برای برگشتن به دایرکتوری یا پوشه ی قبلی از دستور .۳

برای رفتن به سطوح مختلفی از دایرکتوری به یکباره ، ابتدا باید مسیر کامل دایرکتوری را که  .۳

 ”cd ~/Desktop“ قصد رجوع به آن را داریم ، مشخص کنیم .به عنوان مثال دستور

قرار دارد ، می  home که دورن پوشه ی Desktop موجب انتقال کاربر ما به زیر پوشه ی

 . شود

 Cp دستور cp یک کپی از فایل برای ما می سازد به عنوان مثال دستور “cp file itpro”  دقیقا

برای همچنان وجود خواهد داشت .  "file" ایجاد کرده اما فایل itpro یک کپی از محتوای فایل با نام

 cp -r“ استفاده کرد برای نمونه دستور ”cp -r“ کپی کردن دایرکتوری ها نیز باید از دستور

devhandler itpro” یک کپی از پوشه ی devhandler با تمامی محتوایش را با نام itpro 

و ایجاد خواهد کرد . باید در نظر داشته باشیم که کپی دایرکتوری ها به گونه ای است که از پوشه 

تمامی فایلها و زیر پوشه و همچنین ار تمامی محتویات زیر پوشه ها کپی می گیرد و این سلسله مراتب 
کپی برداری از محتوای دایرکتوری ها در استفاده از این دستور حفظ خواهد شد.اصطالحا در زبان 

دستور ذکر شده  نیز در r یا بازگشتی گویند که recursively انگلیسی این ساختار از دایرکتوری را

 .به این کلمه اشاره می کند

 Mv دستور mv  یک فایل را به مکانی دیگر منتقل کرده و یا یک فایل را تغییر نام می دهد .مثال

 تغییر نام می دهد . اما دستور ”itpro“ را به ”file“ فایل موجود با نام ”mv file itpro“ دستور

“mv itpro ~/desktop” فایل “itpro” ه دایرکتوریرا ب desktop  ، بدون تغییر دادن نام آن

 . انتقال می دهد

 home ( به جای پوشه ی~برای کوتاه شدن دستور همانند مثال باال می توان از نما ) .2

 .استفاده کرد

استفاده می کنیم نیز می توانیم  sudo به همراه mv باید توجه داشت که زمانی که از دستور .2

 به پوشه terminal استفاده کنیم چرا که home رکتوری( به جای دای~از عالمت )

home مربوط به کاربر ما اشاره خواهد داشت . با این حال زمانی که یک root shell  را با



 
 

مربوط  home ( به پوشه~باز می کنیم ، نماد ) sudo -s یا sudo -i استفاده از دستور

 . کاربر ما نیست home اشاره خواهد کرد که در واقع پوشه root به اکانت

 Rm دستور rm برای حذف یک فایل از یک دایرکتوری استفاده می شود . rm مخفف عبارت 

remove است. 

 Rmdir عبارت dir مخفف کلمه ی directory می باشد بنابراین می توان دریافت که دستور 

rmdir مام محتویات درون به حذف یک دایرکتوری خالی می پردازد . برای حذف یک دایر کتوری و ت

 نیز بیانگر عبارت r استفاده می شود .همانطور که می دانیم rm -r از دستور rm به جای

recursively می باشد. 

 Mkdir به کمک دستور mkdir  قادر خواهیم بود که یک دایرکتوری ایجاد کنیم . به عنوان مثال

مخفف  mk . ایجاد خواهد کرد itpro یک پوشه یا دایرکتوری با نام ”mkdir itpro“ دستور

 .می باشد make عبارت

 Clear این دستور کلیه ی مطالب و دستورات تایپ شده در صفحه ی ترمینال را پاک می کند. 

 Man بواسطه این دستور می توان به راهنمای سایر دستورات دسترسی پیدا کرد.مثال دستور “man 

man” صفحه ای از اطالعات مرتبط با خود دستور man  را نمایش می دهد . این دستور صفحه ای
پر از نوشته و اطالعات را در اختیار قرار می دهد که ممکن است کمی گیج کننده باشد اما بخشی که 

 scrol باید به آن توجه داشته باشیم توضیحات دستور و کاری که انجام می دهد، می باشد. برای

استفاده می کنیم.  q و برای خروج از آن از کلید space کردن به پایین این صفحه ی راهنما از کلید

 ...خواهیم پرداخت man در ادامه بیشتر به بررسی دستور

 Sudo این دستور برای انجام عملیاتی روی فایل ها استفاده می شود که تنها کاربر root  قادر به
به طور تصادفی به کابر  اعمال این تغییرات است.مثال عملیات بازگردانی یکی از داکیومنت هایی که

می باشد. به طور معمول  root دیگری منتقل شده،به پوشه دایرکتوری کابر خودمان نیازمند دسترسی

 mv //mydoc.odt برای انتقال یک فایل از دستور

~//Documents//mydoc.odt  استفاده می شود که این دستور قادر به ویرایش و تغییر

 sudoما نیست .برای این منظور می توانیم از دستور home ی وضعیت فایل در خارج از پوشه

mv //mydoc.odt ~//Documents//mydoc.odt  استفاده کنیم این دستور
فایل را با موفقیت به مکان مورد نظر بازگردانی و منتقل خواهد کرد.برای انجام چنین عملیاتی با کمک 

نیز  administrator طوح دسترسی آن کمتر از یکاین دستور اگرچه کاربر ما استاندارد نیست اما س
 .نخواهد بود

 
 



 
 

 :اجرای فایل در یک دایرکتوری

 اگر قصد اجرای یک فایل در دایرکتوری را به کمک خط فرمان داشته باشیم می توانیم از دستور

"filenam.extension/." استفاده کنیم .که به جای filename یم ونام فایل مورد نظر را تایپ می کن 

extension  نیز همان پسوند فایل مورد نظر ما می باشد. پس از هدایت شدن به سوی دایرکتوری فایل ، این

و یا هر کامپایلر مربوط به زبان های برنامه  gcc دستور کاربر را قادر می سازد تا فایل کامپایل شده بواسطه ی

اشاره دارد و باید توجه داشت که متفاوت با سایر  نویسی دیگر را اجرا کند. دستور عنوان شده به پسوند فایل

یا همان پسوند  extension سیستم عامل های لینوکسی دیگر ، پسوند فایل در اوبونتو اهمیت ندارد و در واقع
بسته به زبانی که کد منبع با آن نوشته شده متفاوت خواهد بود . همچنین این ممکن نیست که برای زبانهای 

یا کد منبع را به طور مستقیم اجرا کنند و فایل ابتدا باید  source code که ++C و C لکامپایل شده مث
کامپایل شود بدین معنی که آن باید ابتدا از یک زبان برنامه نویسی قابل خواندن توسط انسان به زبانی قابل 

 ”cpp“ و C زبان برای کد منبع ”.c“ درک برای کامپیوتر ترجمه شود. از پسوندهای موجود می توان به

و... اشاره کرد. در نهایت فایل تنها در صورتی اجرا  python برای ”py“ و Ruby برای ”rb“ و C++ برای

  . ها برای دستیابی به فایل درست باشند permission می شود که اگر سطوح دسترسی ویا

 
 

 : دستورات مربوط به دستیابی به اطالعات سیستم

 

 Df دستور df رد استفاده فایل سیستم برای همه ی پارتیشن های نصب شده را نشان می فضای مو

احتماال مفید تر خواهد بود چرا که این دستور در گزارش خود  ”df -h“ دهد . اما استفاده از دستور

 نیز بیانگر عبارت -h ها استفاده می کند Block یا گیگابایت به جای (G) یا مگا بایت و از (M) از

“human readable” می باشد. 



 
 

 

 
 

 Du  این دستور میزان دیسک استفاده شده برای دایرکتوری ها را نمایش می دهد . این دستور

همچنین می تواند فضای مورد استفاده برای تمامی زیر پوشه ها و برای مجموع تمام دایرکتوری هایی 
ین دستور نمایش داده شده است . که که انها را اجرا کرده ایم را نمایش دهد. در تصویر زیر مثالی برای ا

 .است human readable به معنی -h و summary به معنی -s در آن

 



 
 

 
 

 Free این دستور مقدار فضای آزاد و استفاده شده ی memory  را در سیستم نمایش می دهد و

کارایی این اطالعات را بر حسب مگابایت به ما نشان خواهد داد که این دستور  ”free -m“ دستور

 .بیشتری نسبت به دستور اول دارد

 Top این دستور مخفف عبارت (‘table of processes’)  می باشد که اطالعات روی سیستم

و مجموع برنامه  RAM و CPU لینوکس ما ، پردازش های در حال اجرا ، و منابع سیستم از جمله

 . استفاده می کنیم ”q“ از کلید top های در حال اجرا را نشان می دهد . برای خروج از این دستور

 Uname –a استفاده از دستور uname به همراه آپشن a-  تمامی اطالعات سیستم شامل نام
دستگاه ، نام هسته و سایر جزئیات دیگر را نمایش می دهد . بیشترین کاربرد این دستور برای چک 

 . ای است که استفاده می کنیم kernel کردن

 Ip addr دستور ip addr گزارشی از کارت شبکه های روی سیستم را نمایش می دهد. 

 Lsb_release –a دستور lsb_release به همراه آپشن a-  اطالعات مربوط به ورژن
 :لینوکسی که استفاده می کنیم را نمایش می دهد . بعنوان مثال

 

 
 

 :ایجاد کردن یک کاربر جدید

ک حساب کاربری جدید ایجاد کرد ، باید در نظر داشته می توان ی ”adduser newuser“ به کمک دستور

اجرا خواهد شد و کاربر ریشه است که می تواند یوزر و یا  Root باشیم که این دستور با سطح دسترسی کاربر

سیستم از ما پسورد حساب کاربریمان  ”sudo adduser newuser“ گروه اضافه کند. بعد از تایپ دستور

رخواست می کند و پس از آن یوزر ایجاد خواهد شد و دستورات مرحله به مرحله پیش می را برای احراز هویت د



 
 

 : روند و از ما خواسته می شود که پسورد یوزر جدید را وارد کنیم و اطالعات جانبی دیگری ازجمله نام کامل

(ITpro) درستی اطالعات ، شماره اتاق ، شماره تلفن از ما پرسیده می شود و در نهایت باید صحت یا عدم

مشخص کنیم . بدین ترتیب حساب کاربری جدید ایجاد خواهد  n و یا y وارد شده را با استفاده از کلید های

  .شد

 
 

 :آپشن ها

 

گاه ممکن است که دستورات پیش فرض با افزودن آپشن هایی به آنها تغییر کرده و ویرایش شوند. مثال استفاده 

تایپ می شود اندازه ی فایل در این لیست را بر می گرداند.  ls -s ه به صورتک ls به همراه دستور -sاز آپشن

 human) باعث می شود که سایز فایل ها در لیست با فرمت قابل درک برای انسان -h همچنین گزینه ی

readable)  نمایش داده شود .آپشن ها همچنین می توانند در کالستر هایی گروه بندی شوند و به عنوان

را انجام می  ls -s -h“ اشاره کرد که در واقع همان وظیفه ی دستور ”ls -sh“ می توان به دستور مثال

به جای  dash دهد.بسیاری از آپشن هایی که نسخه ای طوالنی دارند با پیشوندی از دو عالمت خط تیره یا

 ls -s“ ا همان دستوربرابر ب ”ls -- size-- humen-readable“ یک خط تیره به کار می روند .بنابراین

-h” می باشد .  

 

 
 



 
 

 : و دریافت کمک ”man“ دستور

 

از مهم ترین ابزارهای خط فرمان می باشند . تقریبا تمامی دستورات و  --help و info و man دستورات

 فایل دارند .بنابراین پیدا کردن این فایل ها با تایپ دستور manual یا man برنامه ها در لینوکس یک

“man “command””  به آسانی صورت گرفته و یک راهنمای طوالنی را برای دستور ذکر شده در اختیار ما

را برای ما نمایش می دهد .  mv راهنمای مربوط به دستور ”man mv“ قرار می دهد . برای مثال دستور

ای آورده شده با می باشد. برای حرکت به باال و پایین لیست راهنم move مخفف عبارت mv می دانیم که

و یا کلید های جهت دار استفاده کرد .همچنین برای بازگشتن به خط  space می توان از کلید man دستور

را نشان می دهد که این  man راهنمای مرتبط با دستور ”man man“ را می زنیم . دستور q فرمان کلید

  .استدستور مناسبترین گزینه و راهنما برای شروع کار با دستورات 

بسیار مفید است و این دستور به معرفی و نمایش راهنمای دستورات کاربر می پردازد  ”man intro“ دستور
که به خوبی نوشته شده و در واقع به گونه ای مختصر دستورات لینوکس را شرح داده است .عمال استفاده از این 

  . D: دستور خوانندگان را از مطالعه ی این مقاله بی نیاز می کند

به معرفی  ”info info“ نیز وجود دارد که دستور info صفحات manual همچنین عالوه بر صفحات

 ترجیح می دهند مثل man را به info می پردازد. برخی از توسعه دهندگان نرم افزار ها info صفحات

GNU . بنابراین اگر از دستور و یا برنامه ای استفاده کردیم که صفحه ی man باید برای دستیابی به  نداشت

  . را چک کنیم info راهنمای آن دستور

که برای یک تعریف کوتاه و کاربردی از دستور و آپشن های آن  --help یا -h عمال تمامی دستورات ، آپشن

و  ”man -h“ تولید شده را درک می کنند.به عنوان مثال برای مشاهده ی عملکرد این آپشن می توان دستور

نباشد به همین -h را امتحان کرد . امکان دارد که یک برنامه قادر به درک معنی آپشن ”man - -help“ یا

کار برد.البته این  -h را به جای --help را بررسی کرده و گزینه info و یا man دلیل باید ابتدا صفحه ی
  ... احتمال معموال نادر است

 دستورات مربوط به مراحل شبکه کردن:

Ifconfig 



 
 

 برای. کنید استفاده باید ipconfig جای به ifconfig دستور از مکینتاش و لینوکس ، یونیکس های سیستم در

 خروجی. کنید استفاده ifconfig –help دستور از باید کنید نگاه را دستور این به مربوط help صفحه اینکه

 .است شده حاصل ifconfig دستور از تنها استفاده از پس زیر

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:08:17:63:A0 

inet addr:192.168.1.101  Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 

UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1 

RX packets:911 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:100 

Interrupt:5 Base address:0xe400 

 

lo        Link encap:Local Loopback 

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1 

RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:0 

 

 



 
 

 و محلی های شبکه کارت برای را default gateway و IP  ، subnet mask آدرس ifconfig دستور

loopback وضعیت به مربوط اطالعات اما دهد می نشان dhcp دهد نمی نمایش را. 

 picoدستور 

 ت که برای باز کردن و ویرایش فایل های متنی بکار می رود.این دستور یک ویرایشگر متن ساده اس

 برای مثال برای تغییر در تنظیمات شبکه یک سیستم کامپیوتری می توانیم از کد دستری زیر استفاده کنیم:

Sudo pico /etc/network/interfaces 

 را باز می کند. etcدر پوشه ی  networkدر زیر پوشه  interfacesاین قطعه دستور، فایل متنی 

 فایل را ذخیره کرده و خارج شوید. ctrl+xپس از اعمال تغییرات می توان با دکمه های ترکیبی 

 sudo  service networking restartدستور 

 رابطه با شبکه تغییر داده شد، به روز رسانی و قابل استفاده شود.این دستور باعث می شود که تنظیماتی که در 

 pingدستور 

در می یابیم که آیا  ping 192.1685.100.100یک سیستم به صورت برای مثال وارد کردن این دستور در با 

 تباط برقرار کند یا خیر.ار 292.22۱.2۰۰.2۰۰با آدرس این سیستم با سیستم 

 Secure Shell (ssh)کد های مربوط به 

 sshدستور 

 مربوط به سیستم ها دیگر است.که این گزینه عموما این دستور به همراه گزینه های دیگر همراه است، 

 برای مثال :



 
 

ssh (user name)@(IP Address)         …..>      for ex: ssh my_pc @192.168.100.101 

عملکرد این دستور به اینصورت است که با زدن آن و در صورت شبکه بودن چند سیستم به هم می توان وارد 

 ا در خواست رمز عبور می کند.شویم که عموم my_pcآن سیستم 

  sudo apt-get installدستور 

 استفاده کرد. نصب هر برنامه ایاز این دستور می توان برای دانلود و از 

 ssh-keygenدستور 

ها  key pairسرور به کالینت ها استفاده می شود .این ها برای اتصال  ssh-keyاز این دستور برای تولید زوج 

تولید کرد که یک گزینه برای آن می باشد. وقتی که این کار انجام شد دو فایل در   rsaمزگزاری ررا می توان با 

 .id-rsa.pubو دیگری  id-rsaتولید می شود. یکی  ssh./پوشه ی پیش فرض 

 کد مربوط به به روز رسانی سیستم

 sudo apt-get update کد 

 ن نسخه خود به روز رسانی میکنیم.آخریبا این کد سیستم و تمامی نرم افزار های آن را به 

 chownکد 

 .از این دستور برای تغییر مالکیت یک فایل می توان استفاده کرد

 

 

 

 



 
 

 مراحل انجام کار در آزمایشگاه:

سیستم ها را برای پردازش موازی پیاده سازی در جلسه اول ابتدا با این مسئله روبرو بودیم که با چه روشی 

 کنیم:

2. HPC 

2. MPI 

 ر زیر به هر یک از آنها بصورت مختصر اشاره می کنیم.که د 

  

HPC محاسبات با کارایی باال 

  

HPC محاسبات با کارایی باال استفاده از پردازش موازی برای اجرای برنامه های کاربردی پیشرفته کارآمد 

 .قابل اعتماد و سریع است 

HPC  شناور در هر ثانیه عمل می کند، اعمال می  عملیات نقطه 2۰22به ویژه برای سیستم هایی که بیش از

 .شود

 HPC ،به عنوان یک اصطالح گاهی اوقات نیز به عنوان مترادف برای ابر رایانه استفاده می شود 

 اگرچه از نظر تکنیکی ابر کامپیوتر یک سیستم است که در حال حاضر در باالترین میزان عملیات رایانه ها یا 

 عملیات شناور 2۰2۳فلپ( یا پتا) عملیات یک از بیش در ها رایانه ابر برخی ازاین نزدیک آن قرار می گیرد.  

 .در هر ثانیه کار می کنند 

عبارت اند از: محققان، مهندسان و موسسات علمی ،بعضی از سازمان های  HPC اکثر کاربران سیستم های 

 دولتی

 .به برنامه های پیچیده نیز متکی هستند HPC به ویژه ارتش، برای



 
 

  

 .استفاده می کنندTOP ) (سیستم های با کارایی باال اغلب از اجزای سفارشی عالوه بر اجزای به اصطالح 

  HPC عالقه مند به تمامی کسب و کارها درهمه ابعاد ، مخصوصاً برای پردازش معامالت و انبارهای داده است. 

HPCاست که هر کدام شامل یک یا چند تراشه پردازش، و همچنین حافظه خاص خود  ،اساساً یک شبکه گره

 .است

 محاسبات موازی

کوچکتر تقسیم شوند که موضوعات آنها مربوط به یک ” برنامه های“باید به  HPC برنامه های سیستم های

 .هسته است

رقرار وثر با یکدیگر ارتباط بنند به طور مهسته ها باید بتوانند با همدیگر برنامه های بزرگتری را بسازند و بتوا 

 کنن

 .همچنین سیستم به عنوان یک کل باید سازماندهی خوبی داشته باشد

مقدار زیادی از اطالعات را می سازد که می تواند برای سیستم های فایل  HPC برنامه های سیستم های

 استاندارد

 .دشوار باشد همچنین سخت افزار ذخیره سازی برای مقابله با آن بسیار

سیستم های فایل استاندارد که برای استفاده شخصی تعریف شده اند ممکن است محدودیتی در اندازه فایل،  

 تعداد

 .فایل ها یا ذخیره سازی کامل داشته باشند 

باید قادر باشند رشد کنند تا مقدار زیادی از داده ها را انتقال دهند و سریعاً  HPC سیستم های فایل های 

 .تقال یابندان

 محققان عالوه بر داده های مورد استفاده فعلی، اطالعات قبلی را برای مقایسه یا به عنوان نقطه شروع برای

 .پروژه های آینده نگه می دارند

  



 
 

 داده های قدیمی تر در سیستم های ذخیره سازی بایگانی نگهداری می شوند

Kraken مغناطیسی استفاده می کند که می تواند، برای مثال، از یک سیستم ذخیره سازی نوار 

 .چندین پتابایت )میلیون ها گیگابایت( داده را ذخیره کند 

MPI : 

 استاندارد سیستم یک، MPI اختصاری صورت به Message Passing Interface یا پیام فرستادن رابط

 طیف روی رابط این. است شده طراحی صنعتی و دانشگاهی محققان از گروهی توسط که است پیام فرستادن

 .است شده سازی پیاده موازی های رایانه از وسیعی

 از که موازی های برنامه ساختن برای که کند می تعریف را اساسی یهرو چند کاربرد و ساختار MPI استاندارد

 ابلق کاربران از زیادی تعداد برای ها رویه این. شود استفاده تواند می ها آن از شوند، می استفاده پیام فرستادن

 یهرو این با شده نوشته های افزارنرم شود می باعث ها رویه این استاندارد ماهیت آن بر عالوه و هستند استفاده

 .باشند داشته مختلف های سکو روی باالیی حمل قابلیت ای کتابخانه های

 یبسیار. هستند مطمئن و شدهتست کامالً هاآن از بسیاری که استگرفته صورت MPI از مختلفی هایسازیپیاده

 هایزبان برای MPI هایسازیپیاده. هستند استفاده قابل نامهتوافق و محدودیت بدون بعضی حتی و آزاد هاآن از

 Open از عبارتند معروف سازیپیاده دو. است موجود غیره و جاوا ،++C و C هایزبان فرترن، جمله از مختلفی

MPI و MPICH. 

 ساختن و اندداده رونق را موازی افزارهاینرم توسعه صنعت PVM و MPI مانند استانداردی هایکتابخانه

 .اندساخته پذیرامکان را بزرگ پذیرمقیاس و موازی افزارهاینرم

 استفاده کنیم. MPIو در آخر به این نتیجه رسیدیم که از روش  

زمایشگاه را چک کردیم. دیدیم که برخی از آنها اصال روشن هم در گام بعدی آمدیم و سیستم های داخل های آ

سیستم را  ۳نمی شوند برخی دیگر هم سیستم سخت افزاری یا نرم افزاری شان مشکل داشت. و در نهایت 

 که به این ترتیب بودند: انتخاب کردیم

 ۳2سیستم شماره 

 ۳۱سیستم شماره 



 
 

 ۳9سیستم شماره 

 2۰سیستم شماره 

 29سیستم شماره 

را نصب  Ubuntuبرای سهولت و راحتی کار خودمان در ادامه آمدیم و روی این سیستم ها، سیستم عامل 

و از آن روز به بعد  mpiuserدیگر در آن سیستم عامل ها ایجاد کردیم به نام  Userکردیم و سپس یک 

 بود.  guilanmpiتیم که ادامه دادیم. برای تمامی سیستم ها رمزی را در نظر گرف userکارمان را در این 

به هم دیگر شبکه  LANسیستم را بصورت  ۳سپس در ادامه یک سوییچ خریداری و تهیه کردیم که بتوانیم این 

 کنیم.

شناسایی و تغییر دادیم: که مراحل کار آن  Ubuntuسیستم ها را از طریق ترمینال سیستم عامل  IPسپس 

 بصورت زیر بود:

 .مینال شدمی توان وارد پنجره تر CTRL+ALT+Tبا زدن دکمه های ترکیبی 

را انتخاب   Terminalیک راه ساده دیگر برای باز کردن ترمینال این است که کلیک راست کرده و گزینه 

 کنیم.

 :وقتی که این کار را انجام دادیم و پنجره ترمینال باز شد، مانند شکل زیر



 
 

 

فحه مانند شکل خصات شبکه ای سیستم مان شویم که با ص، وارد مشifconfigمی توان با وارد کردن دستور  

 :زیر مواجه می شویم

 



 
 

 

 تا واسط کاربری شبکه را برای شما نمایش میدهد. 2همانطور که در عکس میبینید 

ens33  : که نام اینترفیس شبکه شما می باشد که با تغییر استاتیک در این قسمت می توانید با چند سیستم

 می توانید به شبکه اینترنت وصل شوید. dhcp ارتباط برقرار کنید یا با تغییر LANدیگر به صورت 

lo  این نیز به نوعی اینترفیس شبکه می باشد ولی این در همه سیستم ها موجود می باشد و با آدرس :

و برای دسترسی به شبکه محلی استفاده می شود. برای مثال روی سیستم  آدرس دهی شده است. 221.۰.۰.2

آن را و می خواهید با استفاده از کروم یا فایر فاکس  و آن را اجرا کنید ما یک وب سرور نصب شده باشدش

 جست و جو کنید . برای این کار سیستم از این اینترفیس برای جست و جو های محلی استفاده خواهد کرد.

 در ادامه:

 ens33قسمت اینترفیس برای ش فرض در کاری که ما کردیم این بود که آمدیم و آدرس هایی که به طور پی

 قرار داده شده بود را به طور دلخواه خودمان تغییر دادیم.

د صفحه ای مانند شکل زیر وار sudo pico /etc/network/interfacesبرای اینکار با وارد کردن دستور : 

ا در هنگام ایجاد یک می شویم که قبل از آن از ما در خواست رمز عبور می شود که همان رمزی است که م

user  :جدید تعیین کردیم 



 
 

 

تنظیم شده. کاری که می کنیم  dhcpور که در این عکس مشاهده می کنیم، اینترفیس شبکه بصورت همانط 

 .سیستم انجام می دهیم ۳این است که آن را بصورت استاتیک تنظیم می کنیم و این کار را برای هر یک از 

 ر است:نتیجه نهایی مانند شکل زی



 
 

 

 برای تفسیر کردن تغییراتی که ایجاد کردیم میتوان گفت که:

سیستم یک آی پی آدرس و یک تغییر دادیم و سپس برای این  staticبه  dhcpشبکه را از حالت اینترفیس 

 نت ماسک تعریف کردیم. 

 ست.ا اسک ها یکساننت مبا بقیه دارد ولی  آی پی آدرس متفاوتیتوجه داشته باشیم که هر یک از سیستم ها 

در ادامه برای اینکه بتوانیم تغییرات ایجاد شده را ذخیره کنیم و از این پنجره بیرون بیایم از دکمه های ترکیبی 

ctrl+x در همین فایل ذخیره کنیم یا خیر.  استفاده میکنیم که از ما میپرسد که این تغییرات را با همین نام

می توانیم تغییرات را ذخیره کرده و از این  ENTERو سپس زدن دکمه ی  Yبرای ادامه کار با فشردن دکمه ی 

 پنجره خارج شویم.

 در جدول زیر شماره سیستم ها و آدرس آی پی آن ها درج شده است:

 اسم IP Address شماره سیستم

42 192.168.1.10 Master 

48 192.168.1.11 Slave1 

49 192.168.1.12 Slave2 



 
 

60 192.168.1.13 Slave3 

63 192.168.1.14 Slave4 

 

حال برای اینکه این تغییرات ما بطور کلی در سیستم اعمال شود باید از دستور زیر استفاده کنیم تا تنظیمات 

 اعمال شده ریستارت شود:

sudo service networking restart 

استفاده   pingودند یا خیر از دستور بعد از این کار برای حصول اطمینان از اینکه آیا سیستم ها به هم متصل ب

کردیم به این صورت که در هر یک از سیستم ها چک کردیم که آیا با تک تک سیستم های دیگر در ارتباط 

 ارسال می شود یا خیر. packetاست و 

به سیستم های دیگر  masterبصورت شکل زیر از اتصال  masterیا همان  ۳2برای مثال در سیستم شماره 

 ن شدیم:مطمئ

 

به گره )سیستم( های دیگر میباشد، این  packetدر حال ارسال  masterهمانطور که در تصویر میبینید 

 یعنی ارتباط برقرار است.



 
 

آی پی تمامی سیستم ها را در  computerدر  etcهر یک از سیستم ها در پوشه  Hostsدر فایل در ادامه  

ردیم که در ادامه برای سهولت کار انجام شد .روند نامی انتخاب ک تک تک سیستم ها وارد کردیم و برای آن ها

 کار به این صورت بود:

را وارد کردیم و سپس سیستم از ما رمز عبور خواست، آن را وارد  sudo nautilusدر پنجره ترمینال دستور 

رد در قسمت چپ واوارد محیط گرافیکی کامپیوتر شدیم،  super userکردیم و سپس بصورت یک 

computer  شده و در آنجا در پوشه یetc  به دنبال فایلhosts  . آن را به این گشتیم، وارد آن شدیم

 صورت تغییر دادیم:

 

 را زده و از محیط گرافیکی خارج شده و دوباره وارد ترمینال شدیم. saveو در آخر هم گزینه  

وارد تک تک سیستم ها بشویم. برای  masterسیستم بعد از اتمام این کار ها نیاز داشتیم که بتوانیم از طریق 

 کمک گرفتیم. sshاین کار از 



 
 

دانلود و نصب کنیم. لذا چون   masterرا در  opensshدر ابتدا نیاز داشتیم که به اینترنت وصل شویم و 

صل را به شبکه و یک لپ تاپسیستم ها را از سوکت کنده و عدد سوکت داشت، یکی از  ۳سوویچ به اندازه 

 کردیم. سپس با استفاده از اینترنت گوشی که به صورت هات اسپات از آن در لپتاپ استفاده میکردیم، لپ تاپ

 ،( کردیم تا تمامی سیستم های متصل به شبکه بتوانند از اینترنت آن استفاده کنندBridgeرا با گوشی بریج )

باز  dhcpدر باال ذکر کردیم دوباره به حالت سپس تنظیمات شبکه سیستم ها را که با استفاده از دستوری که 

با استفاده از مرورگر فایرفاکس چک کردیم که آیا در حال حاضر به اینترنت دسترسی داریم یا خیر. گرداندیم و 

 دستور زیر را در همه سیستم ها وارد کردیم:دیدیم که به اینترنت دسترسی داریم لذا به ترمینال برگشتیم و 

 Sudo apt-get install open-ssh server 

 .روی سیستم ها به اتمام رسید open sshمدتی طول کشید و عملیات نصب 

 سپس از دستور زیر برای ورود به سیستم های دیگر استفاده کردیم:

Ssh username@IP_Addres 

  می شویم. slave1وارد سیستم  masterدر شکل زیر میبینید که از طریق سیستم  

 

 شدیم: s1وارد سیستم  ssh s1@192.168.100.101در شکل باال دیدید با وارد کردن دستور همانطور که 

mailto:s1@192.168.100.101


 
 

و بعد از آن  @و سپس  usernameو در ادامه آن  sshدستور فرمت دستور به این صورت است که در ابتدا 

رمز را وارد میکنیم. وارد با درخواست رمز مواجه می شویم.  enterآدرس آیپی آن می آید که بعد از زدن دکمه 

هستیم برای اینکه بتوانیم به سیستم اصلی خود بازگردیم می  s1می شویم. حال ما درون سیستم  s1سیستم 

 استفاده کرد. exitتوان از دستور 

ا کاری که لذ تم وارد شودبدون وارد کردن رمز آن سیستم به آن سیس masterدر ادامه کار نیاز داشتیم که 

 کردیم به قرار زیر بود:

می باشد که برای  ssh-keygenشامل یک ابزار به نام  OpenSSHاز آنجایی که مجموعه ابزار های استاندارد 

 ( بکار می رود، لذاkey pairsتولید کلید های جفت )

 ها کپی کردیم slaveدر تمامی  تولید کردیم و آن را masterکاری که کردیم این بود که یک کلید را در 

 : Master)کلید( در  keyبرای تولید 

 :استفاده کردیم  ssh-keygen –t rsa   :از دستور masterدر سیستم 

 



 
 

را وارد کردیم و سیستم از ما می پرسد که کلید را در کدام فایل ذخیره کند .با  ssh-keygen –t rsaدستور 

ش فرضی را که سیستم به ما می گوید را انتخاب می کنیم سپس همان مکان پی enterفشردن دکمه ی 

همانطور که در تصویر میبینید و از آنجایی که من قبال هم این کلید را تولید کرده بودم سیستم سوال می کند 

 قبول می کنیم که دوباره yکه قبال کلید وجود دارد آیا دوباره این کار را انجام بدهد یا خیر با زدن دکمه ی 

هم عبارت عبور را  enterکلید را تولید کند. سپس سیستم از ما یک عبارت عبور می خواهد، با زدن دکمه 

خالی در نظر میگیریم و هم به مرحله بعد می رویم. مرحله بعد دوباره می خواهد که عبارت عبور را وارد کنیم. 

د . حال برای حصول اطمینان با زدن دستور . عملیات تولید زوج کلید به اتمام رسیرا می زنیم  enterدوباره 

cd .ssh ( وارد آن مسیرdirectory)  که انتخاب کردیم کلید ها در آنجا ذخیره شوند، می شویم. یعنی مسیر

.ssh  در آنجا با دستورls چک میکنیم که آیا کلید ها در آنجا ایجاد شده اند یا خیر 

 

 تشکیل شده است. id_rsa.pubو  id_rsaبا نام های  همانطور که در تصویر هم می بینیم، دو کلید



 
 

کپی شود و آنها هم یک نسخه از آن را داشته  slaveکلیدی است که باید به سیستم های  id_rsa.pubکلید 

 باشند.

 دستور زیر را وارد می کنیم: ssh.در دایرکتوری  masterپس در سیستم 

username@IP_address:~/.ssh/id_rsa.pubcp id_rsa.pub s 

 

د مواجه می را می زنیم با درخواست رمز عبور سیستم مقص  enterبعد از اینکه دستور را وارد کرده و دکمه ی 

ثانیه انجام را فشار می دهیم. عملیات کپی کردن در کسری از  enterشویم. رمز صحیح را وارد کرده و دکمه 

ها کپی کردیم را  slaveرا که به  id_rsa.pubفایل . در مرحله بعد کاری که باید بکنیم این است که می شود

در هر  ssh.الحاق کنیم. برای اینکار به دایرکتوری  authorized_keysبه فایل  slaveدر خود سیستم های 

 کنیم:می رویم و در آنجا دستور زیر را وارد می  slaveسیستم 

cat id_rsa.pub >> authorized_keys 

mailto:username@IP_address:~/.ssh/id_rsa.pub


 
 

 

 حاال میاییم ببینیم که آیا به هدفمان رسیده ایم یا خیر؟ 

 .ها بشود slaveبتواند وارد  masterهدف این بود که بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور، 

 دستور زیر را وارد می کنیم:

Ssh username@IP address 



 
 

 

شد. حال اینکار ها را برای تمامی  2شماره  slaveوارد  masterوارد کردن رمز عبور،  بسیار عالی. بدون نیاز به

 سیستم ها انجام می دهیم و چک میکنیم که بدون نیاز به رمز عبور می توان وارد آنها شد یا خیر.

آخرین را به حال قبل از اینکه به ادامه کارمان بپردازیم بهتر است که سیستم و نرم افزار های موجود در آن 

 نسخه اش به روز رسانی کنیم و در عین حال تعدادی نرم افزار ضروری را برای سیستم دانلود و نصب کنیم.

ها انجام بدهیم بدین منظور   slaveو  masterاینکار ها را بهتر است برای تمامی سیستم های اعم از 

رت کرده و سیستم ها باید به اینترنت وصل قرار داده و تنظیمات را ریستا dhcpتنظیمات شبکه را در حالت 

 بر می گردانیم. static باشند بعد از اتمام نیز تنظیمات رو دوباره به حالت

 بدین منظور برای اینکه سیستم را آپدیت کنیم می توان از دستور زیر استفاده کرد:

Sudo apt-get update 



 
 

 

باشد. بعد از اینکه به روز رسانی کامل روز رسانی می  همانطور که در تصویر زیر می بینید سیستم در حال به

 نصب شود که به قرار زیر هستند: شد، مواردی نیز وجود دارد که باید در سیستم دانلود و

htopget -Sudo apt .این نرم افزار به نوعی نمایش دهنده وضعیت پردازنده ها است : 

Sudo apt-get build-essential ش نیازی برای نرم افزار های بعدی که قرار است دانلود : این نرم افزار پی

 کنیم می باشد.

Sudo apt-get libncurse5-dev libncursew5-dev  این نرم افزار ها پیش نیازی برای نرم افزار های :

 بعدی که قرار است دانلود کنیم می باشد.

 ب.بعد از اتمام دانلود و نصب این نرم افزار ها میریم سراغ اصل مطل

روی سیستم نیاز داریم تا یک دایرکتوری مشترک داشته باشیم. و ما اسمش رو  MPIبه منظور پیاده سازی 

 mirrorمیزاریم: 

 به این ترتیب پیش می رویم.

 روی سیستم دانلود و نصب بشود: NFSوارد می کنیم تا پکیج  masterسیستم  ابتدا دستور زیر را در ترمینال



 
 

Sudo apt-get install nfs-kernel-server 

 

سیستم از ما درخواست رمز عبور می کند،  enterهمانطور که می بینید بعد از وارد کردن دستور و زدن دکمه 

قبال در سیستم من نصب شده لذا با  nfs-kernel-serverاز آنجایی که  رمز را وارد کرده و ادامه می دهیم.

ید ولی اگر شما برای اولین بار بخواهکه می گوید قبال نصب شده این پیام که در تصویر میبینید مواجه می شوم 

 آن را نصب کنید مقداری طول خواهد کشید.

یک فولدر با نام دلخواه را ایجاد می کنیم که در اینجا من نام آن را  masterدر سیستم بعد از اتمام نصب، 

mirror .قرار دادم 

 ا انجام بدهید:با استفاده از دستور زیر می توانید اینکار ر

Sudo mkdir /mirror 



 
 

 

و از قبل وجود را ساخته ام  mirrorهمانطور که در تصویر میبینید با پیام اخطاری روبرو شدم. زیرا قبال فولدر 

 دارد.

در مرحله بعد، مالکیت این فولدر را به طوری عوض می کنم که آن به هیچ شخص یا هیچ گروهی تعلق نداشته 

 ور از دستور زیر استفاده می کنم:باشد .بدین منظ

Sudo chown nobody:nogroup /mirror 



 
 

 

 در قدم بعدی: 

 ، بدین منظور از دستور زیر استفاده می کنیم:اضافه می کنیم exports(، را به فولدر mirrorاین دایرکتوری )

Sudo pico /etc/exports 

پنجره ای مانند رمز عبور می کند آن را وارد کرده و  وارد کردن این دستور در ترمینال، سیستم در خواست با

 شکل زیر باز می شود:



 
 

 

 همانطور که در تصویر باال میبینید، در خط آخر 

/mirror *(rw,sync) 

 را اضافه کرده ایم:

 تفسیر این خط به این صورت است که :

/mirror  یعنی دایرکتوری :mirror .را به این لیست اضافه کن 

 که تمامی آی پی ها می توانند به این دایرکتوری دسترسی داشته باشند.ی این: یعن*

(rw,sync یعنی تمامی آی پی ها می توانند به این دایرکتوری : )(بنویسندw(از روی آن بخوانند ،)r و ،)

 (.syncعملیات همگام سازی را انجام بدهند)



 
 

برای اینکه  ن فایل را ذخیره کنید و از آن خارج شوید.می توانید ای ctrl+xهای ترکیبی    با زدن دکمهدر آخر 

 ایجاد کردیم تاثیرگذار باشد باید از دستور زیر استفاده کنیم. etc/exports/بخواهید این تغییراتی که در 

Sudo exportfs –a 

 

 حاال در ادامه: 

 کنیم:(می رویم و مراحل زیر را در تک تک آنها اجرا می slavesبه سیستم های دیگر )

 از اتصال آنها به اینترنت مطمئن می شویم

 را برای آنها دانلود و نصب می کنیم. NFS commonسپس 

 برای اینکار می توان از دستور زیر استفاده کرد:

Sudo apt-get install nfs-common  



 
 

 

برای نصب از قبل در سیستم من نصب شده است. لذا  nfs common همانطور که در تصویر نیز میبینید 

 کردن در اولین بار، مقداری طول خواهد کشید.

ایجاد میکنیم و  masterمشابه  mirrorیک دایرکتوری با نام  slaveدر تک تک سیستم های بعد از اینکار 

 دستور آن به صورت زیر خواهد بود:

Sudo mkdir –p /mirror 

انجام می دهیم و بعد از آن به ادامه کار  slave همانطور که قبال گفته شد این کار را برای تک تک سیستم های

 می پردازیم

 شروع بکار کند. nfs kernel serverکد زیر را وارد می کنیم تا  masterدر سیستم در ادامه 

Sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start 



 
 

 

 :دستور زیر را وارد می کنیم slaveو سپس در هر یک از سیستم های 

Sudo mount master_IP_address:/mirror /mirror 

 

شده یا خیر از دستور زیر  mountدر تک تک سیستم ها  mirrorدر ادامه برای حصول اطمینان از اینکه فایل 

 استفاده میکنیم.



 
 

Df –h 

 شده است.  mountدر این سیستم  mirror/:192.168.100.100فایل که در تصویر باال نیز می بینید که 

در  masterبرای اینکه به درک دقیقی از این فولدر به اشتراک گذاشته شده برسیم بیاییم در سیستم  اکنون

نیز  slaveیک فایل ایجاد کنیم و سپس ببینیم که آیا این فایل ایجاد شده، در سیستم  mirror/دایرکتوری 

 قابل دسترسی است یا خیر:

ایل با نام دلخواه ایجاد می کنیم برای این کار از دستور زیر یک ف mirror/در دایرکتوری  masterدر سیستم 

 استفاده می کنیم:

Sudo touch test 

در آن   testمیبینیم که آیا  ls. اکنون با دستور را ایجاد کردیم  testبا این دستور ما یک فایل به نام 

 دایرکتوری وجود دارد یا خیر.

 

 : slaveاکنون در سیستم های 

 موجود است یا خیر. testنیم که آیا در دایرکتوری آنها نیز این فایل بررسی می ک



 
 

 

 ایجاد شده است. slaveسیستم های  mirror/بله. همانطور که میبینید این فایل در دایرکتوری  

 خواهیم پرداخت. MPICH2اکنون روند کار ایجاد فولدر مشترک به اتمام رسیده است. در ادامه به نصب 

 در ادامه:

به  MPIپرداختیم. برای ادامه کارمان با یک نسخه ی بخصوص از  MPIدر جلسه های بعدی به بررسی و نصب 

 .دانلود و نصب کردیم masterرا در سیستم » کار کردیم و آ MPICH2نام 

 حال به بررسی این روند می پردازیم.

 در تک تک سیستم ها بررسی کردیم که اابتدا از شبکه بودن سیستم ها اطمینان حاصل کردیم، لذا دستور زیر ر

 آیا پکت ها ارسال می شوند یا خیر:

Ping 192.168.1.10 

Ping 192.168.1.11 

Ping 192.168.1.12 

Ping 192.168.1.13 

Ping 192.168.1.14 



 
 

به سیستم های دیگر بدون نیاز به رمز عبور با استفاده از دستور زیر  masterسپس از قابلیت ورود سیستم 

 ئن می شویم:مطم

Ssh username@IP_Address 

 می شویم. MPICH2بعد از این دو وارد فاز اصلی کار یعنی نصب 

 تبدیل می کنیم، dhcpتنظیمات شبکه  را به 

 دانلود می کنیم: masterسیستم  mirror/را در دایرکتوری  MPICH2سپس 

 : mirror/زیر در دایرکتوری  ر سیستم مستر با وارد کردن فرماند

Sudo wget http://www.mpich.org/static/downloads/3.0.4/mpich-3.0.4.tar.gz 

 روبرو می شویم. mpichبا مرحله دانلود 

 

سیستم از درخواست رمز عبور  Enterهمونطور که در تصویر هم میبینید بعد از وارد کردن دستور و زدن دکمه 

 د روبرو می شویم.می کند با وارد کردن رمز صحیح با روال دانلو

 را چک می کنیم. mirror/محتویات دایرکتوری  lsبعد از اتمام دانلود، با زدن دستور 



 
 

 

به رنگ قرمز در تصویر لیست شده. کاری که در مرحله  mpich-3.0.4.tar.gzخب. همونطور که می بینید 

 کنیم: Extractنلود کردیم را که دا mpich-3.0.4.tar.gzفایل فشرده بعد باید انجام دهیم این است که 

 بدین منظور از دستور زیر بهره میبریم:

Sudo tar xvf mpich-3.0.4.tar.gz 



 
 

 

محتویات داخل  lsمی شویم و با دستور  mpich-3.0.4به اتمام رسید، وارد پوشه  Extractبعد از اینکه عمل 

 :بینیم پوشه را بصورت لیست می

 



 
 

 دستور یا به نوعی دستورات زیر را وارد می کنیم:  mirror/mpich-3.0.4/سپس در دایرکتوری 

Sudo ./configure –prefix=/mirror/mpich2 –disable-f77 –disable-fc 

 وارد مراحل انجام دستورات می شویم که وقت متوسط زیادی را از شما میگیرد. Enterبا زدن دکمه 

 

ه دستور در یک خط وارد شده که در زیر به تفسیر این دستور همانطور که در تصویر میبینید در خط آخر آن س

 ها خواهیم پرداخت:

fc-disable–      f77-disable–         /mpich2mirror/prefix=–         Sudo ./configure  

       9                         2                                    2 

 را انجام میدهد. mpich2کربندی کار پی:  2دستور شماره 

 11غیر فعال کردن فورترن:  2دستور شماره 

 :غیر فعال کردن کامپایلر فورترن. 9دستور شماره 

 بعد از اتمام پیکربندی ها:



 
 

 دستور زیر را وارد می کنیم:

Sudo make 

 

عبور صحیح وارد مرحله ، با وارد کردن رمز همانطور که در تصویر میبینید سیستم درخواست رمز عبور می کند

 نصب و بررسی می شویم که مقداری زمان گیر است.

 دستور زیر را وارد می کنیم. sudo makeبعد از اتمام پروسه 

Sudo make install 



 
 

 

 این پروسه نیز کمی زمان بر است.

 بعد از اتمام پروسه

 نیم.زیر را وارد میک های دستور mirror/mpich-3.0.4/در همان دایرکتوری 

Export PATH=/mirror/mpich2/bin:$PATH 

Export LD_LIBRARY_PATH=”/mirror/mpich2/lib:$LD_LIBRARY_PATH” 



 
 

 

 حال در ادامه :

 دستور زیر را وارد میکنیم:

Sudo pico /etc/environment 

 صحیح را وارد می کنیم  شد. رمزبا در خواست رمز عبور مواجه خواهیم 



 
 

 

 :پنجره ای مانند شکل زیر باز خواهد شد Enterبا زدن دکمه 

 

 قرار تغییر کنه ، ادامه بدیم یا نه؟ environmentسیستم میگوید که فایل 



 
 

 کار را ادامه میدهیم. yبا زدن دکمه 

 

پنجره ای مانند شکل باال باز خواهد شد. کاری که می کنیم به این قرار است که متنی که در تصویر های الیت 

 اضافه میکنیم. environmentه متن اولیه درون فایل شده را ب

را ذخیره کرده و از آن   environmentفایل  Enterو سپس  yو در ادامه   ctrl+xبا زدن دکمه های ترکیبی

 خارج می شویم.

 اجرا می شوند را نظارت کنیم. MPIداریم که پرو سس هایی که بطور موازی در  htopو در ادامه نیاز  به 

روی سیستم تان نصب نباشد می توانید از دستور زیر برای دانلود و نصب آن  htopورتیکه نرم افزار در ص

 استفاده کنید:

Sudo apt-get install htop 



 
 

 

 در ترمینال از دستور ساده زیر استفاده می کنیم. htopبرای باال آوردن نرم افزار 

Htop 

 ی آید که در تصویر زیر آن را می بینید:باال م htopوقتی اینکار را کردید نرم افزار 

 



 
 

برای این سیستم نمایش داده می شود  cpuدر قسمت باال سمت چپ عکس، همانطور که میبینید فقط یک 

 یعنی این سیستم دارای یک هسته است.

 خارج شوید. htopمی توانید از پنجره  Qبا فشار دادن دکمه 

 بعد از این کار:

 را ویرایش می کنیم. etc/در قسمت  hostsفایل  masterدر سیستم 

 دستور زیر را وارد می کنیم:

Sudo pico hosts 

 در پنجره باز شده طبق شکل زیر آی پی هر سیستم را می نویسیم.

 

 تغییرات را ذخیره کرده و از این پنجره  خارج می شویم.

 ه شده اند طبق جدول زیر می باشند:ذخیر hostsتوجه داشته باشیم که آی پی هایی که در آزمایشگاه در فایل 

 



 
 

 آی پی تعداد پردازنده:

2 192.168.1.10 

2 192.168.1.11 
2 192.168.1.12 
4 192.168.1.13 
4 192.168.1.14 
 

 حال برای اجرای برنامه ها می توان به منوال زیر ادامه دهید:

اکنون که همه چیز آماده استمی توانیم نسبت به اجرای برنامه های موازی خود اقدام کنیم. بدین منظور ابتدا 

متناسب با زبان برنامه،  MPIکپی کرده و آن را با استفاده از کامپایلر  mirrorه خود را در پوشه ی فایل برنام

 از دستور زیر کمک می گیریم: cکامپایل می کنیم. بعنوان مثال برای کامپایل کردن یک برنامه زبان 

/nfsshare$ mpicc –o mpi_sample mpi_sample.c 

 پرداخت. MPICHکامپایل شده توسط  حال می توان به اجرای برنامه

 بدین منظ.ر به اجرای دستور زیر می پردازیم:

/nfsshare$ mpirun –f hosts –n 16 ./mpi_sample 

می توان تعداد پردازنده هایی  که قصد دارید توسط برنامه درگیر شوند را وارد نمود. همچنین  22بجای عدد 

 نیز نام برنامه های خود را وارد خواهیم کرد. mpi_sampleبجای عبارت 

نسبت به مشاهده  htopکمک ه از این کار برنامه به خوبی بر روی تمام سیستم ها اجرا گشته و می توان بپس 

 عملکرد پردازنده ها بر روی هر کدام از کامپیوتر ها اقدام کرد.
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