
 چگونه یک سوپر کاهپیوتر بسازین؟

آیا تا تِ حال ترایتاى پیص آهذُ کِ ًیاز تِ یک هاضیٌی داضتِ تاضیذ کِ در ّر ثاًیِ صذّا تریلیَى 

 هحاسثات اػطاری ترایتاى اًجام دّذ؟

، یک چالطی است کِ ّر هتخصص حرفِ  a.k.aساختي یک هحاسثِ گر تا کارایی تاال، یک سَپر کاهپیَتر 

 ای هی تَاًذ تا ٍقت آزاد آخر ّفتِ ٍ هقذاری پَل، آى را اًجام دّذ.

 ترای هَازی طَر تِ کِ است کاهپیَتری ضثکِ یک ،ای پردازًذُ چٌذ ٍ هذرى رایاًِ اتر یک فٌی، لحاظ تِ

 .ذکٌ هی کار هطکل یک حل

 است. افسار ًرم ٍ افسار سخت ترآى  تورکسٍ  کٌذ، هی تَصیف را فرایٌذ از هرحلِ ّر خالصِ طَر تِ هقالِ ایي

 گام اول

 



 هرحله اول

 اتتذا تجْیسات سخت افساری ٍ هٌاتغ هَرد ًیاز را تؼییي کٌیذ.

 یک ٍ ترق تَزیغ ٍاحذ یک اترًت، سَئیچ یک یکساى، هحاسثِ گرُ دٍازدُ حذاقل ،Head Node یک ضوا

 .داضت خَاّیذ قفسِ

 .کٌیذ تؼییي را ًیاز هَرد فضای ٍ کٌٌذُ خٌک ترق،

ترای ضثکِ خصَصی خَد هی خَاّیذ، ٍ چِ ًاهی ترای گرُ ّا ٍ چِ  IPّوچٌیي تؼییي کٌیذ کِ چِ آدرس 

 ًرم افسارّایی ترای ًصة کردى ٍ چِ تکٌَلَشی ترای فراّن کردى قاتلیت ّای هحاسثاتی هَازی هی خَاّیذ.

م افسارّای لیست ضذُ در ایي جا رایگاى تَدُ ٍ هٌثغ تاز اگر چِ سخت افسار گراى است ٍلی تواهی ًر

 ّستٌذ. اگر هی خَاّیذ تذاًیذ کِ سرػت سَپرکاهپیَتر ضوا چقذر است، از ایي اتسار استفادُ کٌیذ: 

http://hpl calculator.sourceforge.net/ 



 

 هرحله دوم

 .داریذ ساختِ پیص سرٍرّای خریذ یا هحاسثِ ّای گرُ آٍری جوغ تِ ًیاز ضوا .تسازیذ را هحاسثِ ّای گرُ

.ترساًذ حذاکثر تِ را اًرشی ٍری تْرُ ٍ کٌٌذُ خٌک فضا، کِ کٌیذ اًتخاب را کاهپیَتری سرٍر ضاسی یک  

یا هی تَاًیذ از قطؼات سالن سرٍرّای هٌسَق ضذُ ٍ قذیوی استفادُ کٌیذ ٍ تا ایي رٍش پَل خَد را رخیرُ 

 کٌیذ.

 .سازگار تاضٌذ ّن تا تا تاضٌذ یکساى سیستن کل ترای تایذ ّا هادرتَرد ٍ ضثکِ آداپتَرّای ّا، پردازًذُ توام

 فراهَشرا  Head Node ترای ًَری درایَ یک حذاقل ٍ گرُ ّر ترای سازی رخیرُ ٍ RAM هَرد در الثتِ،

 .ًکٌیذ



 

 هرحله سوم

 .ًیست سٌگیي رک خیلی کٌیذ، ضرٍع پاییي از. کٌیذ ًصة قفسِ در را سرٍرّا

 را آًْا ّذایت ٍ تاضٌذ سٌگیي تسیار تَاًٌذ هی هتراکن سرٍرّای - داریذ ًیاز دٍست یک تِ کوک ترای ضوا

 .است دضَار دارد هی ًگِ قفسِ در را آًْا کِ ّایی ریل تِ



 

 هرحله چهارم

 .کٌیذ ًصة سرٍر ضاسی تاالی را اترًت سَئیچ

 :دّیذ اًجام کارّای زیر را سَئیچ پیکرتٌذی ترای لحظِ ایيدر 

 تصوین 1 هرحلِ در کِ ایستا آدرس تِ را IP آدرس کٌیذ، هجاز را تایت 0000تا اًذازُ   jumbo قاب ترای 

 .کٌیذ خاهَش را SMTP Snooping هاًٌذ ضرٍری غیر هسیریاتی ّای پرٍتکل ٍ کٌیذ، تٌظین ،ایذ گرفتِ



 

 هرحله پنجن

PDU (ترق تَزیغ ٍاحذ )هوکي دارًذ، ًیازرا  تار حذاکثر ضوا فؼلی ّای گرُ ایٌکِ تِ تَجِ تا. کٌیذ ًصة را 

 .تاضیذ داضتِ ًیاز ٍات 220 تاال کارایی تا هحاسثات ترای است



 

 هرحله ششن

 .کٌیذ آغاز را پیکرتٌذی رًٍذ تَاًیذ هی ،ضذى ّوِ چیس ًصة تا

 تلکِ است، ػلوی هحاسثات ترای آل ایذُ هحیط تٌْا ًِ - است HPC ّای خَضِ ترای اصلی ػاهل لیٌَکس

 .ًیست گرُ ّساراى حتی یا صذّا در آى ًصة ترای ای ّسیٌِ

 !ضذ خَاّذ ّسیٌِ ّا گرُ توام رٍی ٍیٌذٍز ًصة ترای چقذر کٌیذ تصَر

 .، تکٌیذتاضذ یکساى ّا گرُ ّوِ در تایذ کِ ػاهل، سیستن ٍ هادرترد BIOS ًسخِ آخریي ًصة تِ ضرٍع

 کٌیذ. ًصة گرُ ّر رٍی تر Head Node ترای گرافیکی UI یک تا را خَد ًظر هَرد لیٌَکس تَزیغ

 .ّستٌذ CentOS، OpenSuse، Scientific Linux، RedHat ٍ SLES ضاهل هحثَب ّای اًتخاب

 .ذیکٌ استفادُ راک ّای خَضِ تَزیغ از کٌذ هی تَصیِ ضذت تِ َیسٌذًُ



 تَزیغ ترای ػالی رٍش از استفادُ تا Rock ،ػولیات هحاسثاتی خَضِ ترای الزم اتسار تواهی ًصة تر ػالٍُ

 .کٌذ هی کار «PXE ٍ «Kick Start تَت از استفادُ تا سرػت تِ خَد ،هَارد از تسیاری

 

 هرحله هفتن

ّا را در هرحلِ قثل  Rockدیگر راتط ّای ارسال پیام را از هذیریت هٌاتغ ٍ کتاتخاًِ ّا ًصة کٌیذ. اگر ضوا 

هجثَریذ ًرم افسار را تِ صَرت دستی ًصة کٌیذ تا هکاًیسم ّای هحاسثاتی آى فؼال ًصة ًکردُ تاضیذ 

ًیاز داریذ کِ تتَاًیذ  Torque ضَد. در اتتذا ضوا تِ یک سیستن هذیریتی قاتل حول هاًٌذ هذیریت هٌاتغ 

ٌذی ّای جفتی )جفت ضذُ( تا ترًاهِ زهاًث Torque ٍظایف را تیي چٌذ هاضیي )سرٍیس( تقسین کٌیذ. 

پس تایذ راتط ارسال پیام را ترای پردازش ّای  ضذُ تْتریي تٌظیوات را در اختیار ضوا قرار خَاٌّذ داد.

( یک ترًاهِ جاهغ OpenMPجذاگاًِ در گرُ ّای اطالػاتی هطاتِ ًصة کٌیذ. پردازش چٌذگاًِ پلتفرم ّا )

ّای ریاضی از کتاتخاًِ ّای هختلف است کِ تِ ّیچ ترًاهِ دیگری ًیاز ًذارد. فراهَش ًکٌیذ کِ کاهپایلر



ّا را ًصة  Rockآیا هي اضارُ کردم کِ ضوا فقط تایذ  ترای هحاسثات هَازی ترًاهِ ّا استفادُ هی کٌیذ.

 کٌیذ؟

 

 هرحله هشتن

 هی هحاسثِ ّای گرُ تِ را هحاسثِ ٍظایف (Head Nodeّذ ) گرُ. ضثکِ کٌیذ ّن تا را هحاسثِ ّای گرُ

ّر چِ . ارسال هی کٌٌذ یکذیگر تِرا  ّا پیام ّوچٌیي ٍ کٌذ، ارسال را ًتیجِ تایذ خَد ًَتِ تِ کِ فرستذ،

 .تْتر تر سریغ

 .کٌیذ استفادُ خَضِ در ّا گرُ توام اتصال ترای اترًت خصَصی ضثکِ یک از

 ضثکِ در NFS، PXE، DHCP، TFTP ٍ NTP سرٍر یک ػٌَاى تِ تَاًذ هی ًیس (Head Nodeّذ ) گرُ

 .کٌذ ػول اترًت



 ضثکِ تا ضذُ پخص ّای تستِ کٌذ هی تضویي کِ کٌیذ، جذا ػوَهی ّای ضثکِ از را ضثکِ ایي تایذ ضوا

 .ثاضٌذً تذاخل در دیگر ّای

 

 هرحله نهن

 ،خَد کارتراى تِ هحاسثات قذرتی اًتطار از قثل تخَاّیذ است هوکي کِ چیسی آخریي .کٌیذ تست را خَضِ

 .کٌیذ تست را آى ػولکرد کِ است ایي ،دّیذ اًجام

 هحاسثات سرػت گیری اًذازُ ترای یهحثَت اًتخابHPL  (High Performance Lynpack ) هؼیار

تا تواهی تْیٌِ سازی ّای هوکيِ کاهپایلرتاى کِ ترای هؼواری اًتخاتی ضوا ارائِ هی دّذ، ًیاز  .است خَضِ

 داریذ آى را از هٌثغ کاهپایل کٌیذ.

 .کٌیذ کاهپایل خَد پلتفرم ترای سازی تْیٌِ ّای گسیٌِ توام تا هٌثغ از تایذ الثتِ



 .کٌیذ کاهپایل 0fast سازی تْیٌِ سطح تا Open64 تا ،AMD ّای پردازًذُ از استفادُ تا اگر هثال، ترای

 !کٌیذ هقایسِ TOP500.org در را خَد ًتایج

 


