
* موازی پردازش های اه آزمایش

کامپیوتر علوم و آمار ، ریاض ده دانش

موازی پردازش های اه آزمایش معرف

معقول زمان در آنها حل که دارند وجود برانگیزی چالش مسائل کاربردی، و علم حوزه های از بسیاری در
حل برای الزم زمان چندهسته ای، پردازنده های از استفاده با است. ن غیرمم پردازنده، ی از استفاده با و
محاسبات شدن پیچیده داده ها، حجم افزایش با اما است. شده داده کاهش حدودی تا مسائل این از برخ

است. نیاز مسائل مورد حل برای بيشتری پردازش توان ، علم محاسبات حجم رفتن باال همچنین و

رايانه های از ل متش محاسبات خوشه های از استفاده نرم افزار، و سخت افزار صنعت در اخير جهش های
پردازش توان به دستيابی برای را جدیدی راه های موازی، پردازش های در شده ارائه جديد روش های و  شخص

انجام و محاسبات منابع از بهینه استفاده برای راه ها بهترین از ی امروزه موازی پردازش نموده اند. فراهم باال
م باشد. پیچیده محاسبات

به نسبت را باالیی بسیار پردازش توان موازی، چندهسته ای معماری با ، گرافی پردازنده های
دستورالعمل‐ ی موازی کامپیوترهای گروه در گرافی پردازنده های م دهند. ارائه مرکزی پردازنده های
توسعه م شود. اجرا داده چند روی همزمان طور به سان ی عملیات ی آنها در که یرند می قرار داده چند
موازی برنامه نویس ابزارهای و زبانها گسترش ، غیرگرافی کاربردهای در گرافی پردازنده های از استفاده
درون ارتباطات روی بر برنامه نویس تمرکز با باال، کارایی با محاسبات است. داشته دنبال به را همه منظوره و

م شود. میسر آنها هماهنگ سازی و وظایف زمان بندی آنها، به وظایف تخصیص ، گرافی پردازنده های
تحول ، گرافی کارت های روی بر CUDA فناوری معرف با ، Nvidia شرکت اخیر، سال چند در
موازی برنامه نویس مدل ی CUDA فناوری است. آورده وجود به محاسبات مختلف زمینه های در رف ش

ی مدل، این است. گرافی کارت های حافظه و پردازنده ها از آسان استفاده راستای در مقیاس پذیر و
ارائه را کاربردی و علم موازی برنامه های نوشتن برای مشترک حافظه و ن بالک های از مراتب سلسله
حل آمده اند، وجود به مختلف گرافی کارت های در که باالیی بسیار پردازش قدرت از استفاده با م دهد.
آن نگهداری و تعمیر همچنین و نیاز مورد سخت افزار حجم و شده آسان مهندس و علم محاسبات مسائل

است. یافته کاهش شدت به

Laboratory of Parallel Computations (LPC)*
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محاسبات مرکز مزایای این

نمود: ليست زير شرح به م توان را سیستم هایی چنین از استفاده مزايای

پيچيده تر و بزرگتر مسائل حل ان ام و تحقيقات دامنه گسترش •

کاربردی و علم مسائل حل در سازی ها شبيه اجرای زمان کاهش •

صنعت و کاربردی مسائل حل از استفاده با درآمدزایی ایجاد ان ام •

تحقیقات مراکز و اه دانش واحدهای ده ها، دانش به محاسبات خدمات ارائه ان ام •

متعدد محاسبات مراکز تاسیس برای هزینه  اتالف از جلوگیری •

باال بسیار کارایی کنار در پایین هزینه •

نياز افزايش با متناسب سيستم توسعه قابليت •

سيستم سرويس ده و بودن اختيار در باالی زمان •

اه آزمایش تجهیزات

ی هر ، HP DL380P G9 محاسبات سرور عدد چهار موازی پردازش های اه آزمايش در حاضر حال در
شامل ی هر nVidia Tesla K40 گرافي كارت دو و هسته ای) ٣۶) Intel Xeon پردازنده دو شامل
اين عامل سيستم م باشد. کاربران به ده سرویس حال در موازی پردازش جهت گرافي پردازنده ٢٨٨٠
روی R و MATLAB مانند نرم افزارهایی همراه به C/C++ کامپایلر و بوده Linux (Ubuntu) سرورها
را باشد شده پیاده سازی موازی صورت به كه برنامه ای هر است قادر سيستم اين م باشند. نصب سيستم اين

نمايد. اجرا باال سرعت با و خوبی به

HP DL380P G9 محاسبات سرورهای مشخصات

• CPU: (Intel Xeon E5− 2699 V 3, 2.3GHz, 45MB Cache, 12 Cores) × 2

• Memory: 256GB, DDR4 2133MHz

• Hard: (SATA, 7200rpm, 1.2TB) × 2
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nVidia Tesla K40 مدل گرافی کارت مشخصات

• 2880 CUDA Cores

• 12GB RAM GDDR5

• 288 GBytes/sec Memory Bandwidth

• 4.29 teraflops (Single Precision Floating Point)

• 1.43 teraflops (Double Precision Floating Point)

اه آزمایش سرویس ده

كاربران م باشد. دارد برنامه ها اجرای برای پرسرعت سيستم های به نیاز كه كاربری هر پذيرای اه آزمايش اين
باشند داشته خود كاربردی برنامه های اجرای جهت خاص نرم افزارهای نصب به احتياج كه صورت در
كنند. اجرا را خود برنامه های و نموده نصب سيستم روی بر را آنها اه آزمایش مسئول به مراجعه با م توانند
این به شدن وصل با م توانند و نداشته فيزي حضور به نياز خود برنامه های اجرای جهت كاربران همچنین

نمایند. استفاده آنها از سيستم ها،

اه آزمایش مسؤل

تماس: اطالعات کامپیوتر). علوم بخش علم هیئت (عضو مجتهدی مجتبٰى مسؤل: شخص

http://contact.mmojtahedi.ir/
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