
سفران محاسبات خوشه از استفاده تقاضای فرم

کاربر: مشخصات

سمت: : خانوادگ نام و نام

ده: دانش همراه: تلفن شماره

: آموزش گروه ایمیل: آدرس

: پژوهش طرح مشخصات

نامه: پایان یا طرح عنوان

امضا: راهنما): (استاد طرح مجری

سخت  افزاری: نیاز

سخت: دیس فضای تقریبی: زمان مدت ها: هسته تعداد

نیاز: مورد افزارهای نرم

سیستم: مدیر نظر

کاربری: نام

عبور: رمز

توافق:

امضا: و تاریخ نام، ی سفران، محاسبات خوشه که پذیرفته ام سند این امضای با
با اینجانب و است محاسبات کار انجام برای دوستانه محیط
حقوق به متن، همین ٢ صفحه در مندرج مقررات کامل رعایت

گذاشت. خواهم احترام ر دی کاربران

امضا: و تاریخ نام، اه: آزمایش مسئول نظر

١



سفران خوشه از استفاده مقررات

کنید. توجه کامال م کند ارسال شما برای سیستم مدیر که تذکرات و هشدارها به •

ندهید. قرار ری دی شخص اختیار در عنوان هیچ به را خود عبور رمز و کاربری • نام

بر را آن حتماً ، محاسبات خوشه روی بر برنامه اجرای از قبل بنابراین نیست! خطا و سع برای جایی محاسبات خوشه •
کنید. حاصل اطمینان خوشه روی بر آن درست اجرای از تا کنید آزمایش نظر هر از خود شخص سیستم روی

را آن کامل اجرای زمان مدت و آن اجرای سرعت بتوانید خوشه، روی بر آن اجرای هنگام که کنید نویس برنامه طوری •
کنید. مشورت سیستم مدیر با حتماً نیاز، مورد هسته های تعداد و زمان مدت مورد در بزنید. تخمین

باید محاسبات اجرای ندارد. را اصل گره یا و محاسبات های گره روی بر برنامه مستقیم اجرای حق کاربری هیچ •
بود. خواهد مجاز اصل گره روی بر یجها پ و برنامه ها کامپایل فقط شود. انجام SGE صف سیستم طریق از صرفاً

فایلهای برنامه، هر اجرای اتمام از پس لذا دارد. تعلق کاربران همه به و است محدود سفران سخت دیس فضای •
اکیداً سفران روی بر اجرایی برنامه های با غیرمرتبط و شخص فایلهای نگهداری کنید. خارج سیستم از را خود خروج

م باشد. ممنوع

کنید. خودداری جداً سفران روی بر آشنا نا و نامربوط فرامین اجرای و ماجراجویی گونه هر از •

است موظف کاربر و شد، خواهد انجام م شود آوری جم و ثبت سیستم توسط که اطالعات اساس بر هزینه ها محاسبه •
نماید. افدام وقت اسرع در هزینه ها پرداخت به نسبت

محاسبات خوشه نام لطفاً شد، کنفرانس یا مجله در مقاله چاپ به منجر سفران، خوشه از استفاده با شما محاسبات اگر •
نمائید. درج قدردان و ر تش قسمت در را سفران

شد. خواهد حذف کامال شما کاربری حساب و شده تلق حرفه ای غیر رفتار ی فوق موارد رعایت عدم
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