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یسینونام -1

 اند بدون نیاز به ثبت نام در سامانه وارد شوند. نمودهکاربران با ایمیل دانشگاهی و رمز خود که از طریق سامانه شناسه شریف ایجاد 

 

 دریافتاعتبار -2

های آنان را دارند. نحوه اجرای این  کنند و اساتید امکان انتقال اعتبار خود به حساب دانشجویان برای دریافت اعتبار به اساتید خود مراجعه می

  آورده شده است. مرکز سایت راهنمای عملیات برای اساتید در قسمت

 

توانند از اعتبار خود در مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف اقدام به خرید اعتبار برای انجام کارهای پردازشی و  می محترم اساتید

را انتخاب کرده و « HPCمحاسبات پردازش سریع »ت ، خدمآزمایشگاهی خدمات مرکز سایتبرای خرید اعتبار از یا انتقال به دانشجو کنند. 

  باشد:  مراحل در ذیل بدین ترتیب میبه مقدار دلخواه اقدام به خرید اعتبار کنید. 

 .درهنگامورودباکدملیورمزعبورانتخابیواردشویدالف(


 

 
 شمایی از ورود به سامانه مرکز خدمات آزمایشگاهی -1شکل 
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 نمایید.راانتخابHPCدرلیستخدماتمحاسباتپردازشسریعدرادامه،ب(



 
 «HPCپردازش سریع »انتخاب خدمت  -2شکل 

 

 .مبلغموردنظرراانتخابنماییدوتاییدنماییدج(

 

 
 انتخاب میزان مبلغ مورد نیاز جهت انتقال به دانشجو -3شکل 

 

 

 درصفحهد( و پردازشسریعشده مرکز بهاعتبارمدیریتواردحسابکاربریخوددر فشردندکمههمگامسازیاقدام با

بروزرسانیاعتبارخودکنید.)مطابقشکلزیر(

 
 بروزرسانی اعتبار  -4شکل 
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 هامشاهدهتراکنش -3

توانید  جا میریافت کنید. در اینرا از منوی کناری د Transactionsپردازش سریع گزینه  گاه مرکز ها در وب مشاهده تراکنشبرای 

کار پردازشی است را مشاهده  مربوط اعتبار خود که شامل خرید اعتبار، اعطای اعتبار به دانشجو و یا مصرف اعتبار برای انجامهای  تراکنش

 ها جستجو کنید.  میان آن و کرده

 )اختصاصیاستادان(بهدانشجویانانتقالاعتبار -4

در منوی کناری اقدام به این عمل  Credit Management گزینهتوانید از برای انتقال اعتبار از حساب خود به حساب دانشجویان می

ر کنید. در انتها، خواهید انتقال دهید، پرا با مقدار اعتباری که می  Amountرا با آدرس ایمیل دانشجو و قسمت Receiver نمایید. قسمت

یمیل دانشجو، نام و شماره دانشجویی او برای شما نمایش بعد از ورود ا. کلیک کنید تا انتقال اعتبار صورت بگیرد  Transferیبر روی دکمه

  .داده خواهد شد

 
 ی مدیریت اعتبار صفحه -5شکل 

 

 اید، در قسمتها اعتبار انتقال دادهدانشجویانی که قبال به آن Students توانید از برای انتقال اعتبار مجدد، می. شوندظاهر می

 . ده کنیدروی آدرس دانشجو استفاروبه Add گزینه

 اید، در قسمتبرای بازپس گرفتن اعتباری که انتقال داده  Student ،ی با کلیک بر روی دکمهRevoke  ی ماندهتوانید باقیمی

 . اید را به حساب خود بازگردانیداعتباری که به دانشجو انتقال داده
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 هزینهاجرایکارهایپردازشینحوهمحاسبه -5

د اجرای هر کار پردازشی در مرکز پردازش سریع با توجه به منابع مصرفی میزانی از اعتبار شما را مصرف خواهد کرد. منابع مصرفی شامل تعدا

 شود در هزینه کار پردازشی موثر است.  باشند. همچنین صفی که کار روی آن صف ثبت می های پردازشی و حافظه می هسته

 :به این صورت استحاسبه این هزینه نحوه م

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 = 𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 × 𝑇𝑖𝑚𝑒 × ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 × 𝑁𝑖
𝑖∈{𝐶𝑃𝑈,𝑅𝐴𝑀,𝐺𝑃𝑈,𝑆𝐴𝑁}

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑒 = max(𝐶𝑜𝑟𝑒𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 , 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑑)

𝑁𝑅𝐴𝑀 = max(0,max(𝑅𝐴𝑀𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 , 𝑅𝐴𝑀𝑢𝑠𝑒𝑑) − 2𝑁𝑐𝑜𝑟𝑒)

𝑁𝑆𝐴𝑁 = max(0, 𝑆𝐴𝑁𝑢𝑠𝑒𝑑 − 60𝐺𝐵)

 

 

شرحواحدعنوانردیف

1 𝑁𝐶𝑃𝑈 واحد  هسته در ساعتCPU معادل حداکثر مصرفی .CPU درخواستی و مصرفی 

2 𝑁𝑅𝐴𝑀 واحد  گیگابایت در ساعتRAM مصرفی 

3 𝑁𝐺𝑃𝑈 احد و عدد در ساعتGPU هت استفاده از پردازنده گرافیکی باید از صف مصرفی. جcuda7 

 استفاده شود.

4 𝑁𝑆𝐴𝑁 واحد  گیگابایت در روزSAN  .گیگابایت برای هر کاربر رایگان است. 60مصرفی 

 

شرحهزینهواحد)ریال(عنوانردیف

1 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑃𝑈  CPUهزینه واحد مصرفی  475 

2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑅𝐴𝑀 199  هزینه واحد مصرفیRAM 

3 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐺𝑃𝑈  مورد استفاده.  GPUهزینه هر عدد  15000 

4 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝐴𝑁 150  هزینه واحد مصرفی فضای حافظهSAN  گیگابایت. 60مازاد بر 

 


