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Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip I. Tar Tar giúp đóng gói các files/thư mục vào trong 1 file, giúp ích rất nhiều cho việc sao lưu dữ liệu. Thông thường, Tar file có đuôi .tar. Để giảm tối đa kích thước tập tin, chúng ta cần thêm các tùy chọn nén gzip hoặc bunzip2. Tổng hợp các tùy chọn bao gồm c: Tạo file lưu trữ. x: Giải nén file lưu trữ. z: Nén với
gzip – Luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz). j: Nén với bunzip2 – Luôn có khi làm việc với tập tin bunzip2 (.bz2). lzma: Nén với lzma – Luôn có khi làm việc với tập tin LZMA (.lzma). f: Chỉ đến file lưu trữ sẽ tạo – Luôn có khi làm việc với file lưu trữ. v: Hiển thị những tập tin đang làm việc lên màn hình. r: Thêm tập tin vào file đã lưu trữ. u: Cập nhật
file đã có trong file lưu trữ. t: Liệt kê những file đang có trong file lưu trữ. delete: Xóa file đã có trong file lưu trữ. totals: Hiện thỉ thông số file tar exclude: loại bỏ file theo yêu cầu trong quá trình nén 1. Tạo fie nén .tar # tar -cvf filename.tar file1 file2 folder1 folder2 Filename.tar là tên file tar bạn sẽ tạo ra. File1, folder1… là các file, thư mục bạn muốn
đóng gói trong file tar (đóng gói theo đúng thứ tự liệt kê). Ví dụ, bạn đang làm việc tại /usr, cần đóng gói folder /usr/bin, folder /boot/grub và file /boot/abc.img # tar -cvf filename.tar bin /boot/grub /boot/abc.img File được lưu trữ có thể ở dạng filename (abc.img) hoặc ở dạng file kèm đường dẫn (boot/abc.img). Khi đó, trong quá trình bung dữ liệu, file
sẽ được đặt ở đúng đường dẫn đã lưu. Đóng gói và nén dữ liệu Tar thông thường chỉ giúp đóng gói dữ liệu. Để nén dữ liệu giảm thiểu dung lượng, bạn dùng cần các tùy chọn nén z cho gzip (định dạng .gz) hoặc j cho bunzip (định dạng .bz2) # tar -czvf filename.tar.gz file1 file2 folder1 folder2 hoặc # tar -cjvf filename.tar.bz2 file1 file2 folder1 folder2
Lưu trữ bỏ qua các tập tin theo yêu cầu Trong quá trình đóng gói và lưu trữ dữ liệu, có thể loại bỏ các tập tin theo yêu cầu bằng cách sử dụng tùy chọn exclude. Ví dụ, loại bỏ các file .pyc khỏi việc đóng gói dữ liệu thư mục /usr/lib/python2.6/site-packages # tar -cvf filename.tar /usr/lib/python2.6/site-packages --exclude='*.pyc' Hiển thị tổng dung lượng
đã được lưu trữ Sử dụng tùy chọn totals giúp hiển thị tổng dung lượng đã được lưu trữ # tar -cvf filename.tar file1 folder1 --totals Total bytes written: 20561920 (20MiB, 354MiB/s) 2. Làm việc với file .tar Liệt kê nội dung bên trong file lưu trữ Để xem nội dung bên trong 1 file tar, sử dụng tùy chọn v để cho ra các thông tin chi tiết trên màn hình bao
gồm permission, owner, date/time… # tar -tvf filename.tar Thêm mới, cập nhập nội dung vào file lưu trữ Sử dụng tùy chọn r để thêm nội dung vào file lưu trữ # tar -rvf filename.tar add_file1 add_file2 Để cập nhập dữ liệu vào file lưu trữ đã có, sử dụng tùy chọn u (đặc biệt cần trong việc update các file backup) # tar -uf filename.tar Câu lệnh trên sẽ so
sánh thời gian sửa đổi của nội dung bên ngoài và bên trong của file lưu trữ. File bên trong sẽ được cập nhật nếu tập tin bên ngoài mới hơn. Xóa dữ liệu trong file lưu trữ Sử dụng tùy chọn delete để xóa nội dung theo yêu cầu trong file lưu trữ # tar -f filename.tar --delete file1 file2 3. Giải nén file .tar # tar -xvf filename.tar Câu lệnh trên sẽ không xóa file
.tar mà sẽ chỉ giải nén dữ liệu bên trong file tar vào thư mục hiện tại. Trong trường hợp file được lưu có kèm đường dẫn, nếu đường dẫn đó không tồn tại, hệ thống sẽ tự tạo thư mục tương ứng để đặt file. Tùy theo cách bạn đóng gói dữ liệu mà khi bung ra vị trí file có thể thay đổi Ví dụ, bạn đang làm việc tại /boot/grub và muốn đóng gói file 1.map tại
thư mục đó. Nếu bạn đóng gói 1.map, khi giải nén đường dẫn file sẽ là /boot/grub/1.map Nếu bạn đóng gói /boot/grub/1.map, khi giải nén đường dẫn file sẽ là /boot/grub/boot/grub/1.map Bung file nén Đối với các file nén gzip .tar.gz bạn cần sử dụng thêm tùy chọn z (với file nén gzip) hay tùy chọn j(với file nén bunzip) # tar -xzvf filename.tar.gz # tar xjvf filename.tar.bz2 Bung một vài file/thư mục cụ thể # tar -xvf filename.tar file1 file2 Bung vào 1 thư mục khác Để bung dữ liệu vào nơi khác thư mục hiện tại, bạn cần chỉ rõ đường dẫn của thư mục đích với tùy chọn -C # tar -xvf filename.tar -C /directory Ví dụ, # tar -xvf test.tar -C /boot/efi thì toàn bộ file của test.tar sẽ được bung ra trong thư mục
/boot/efi II. Gzip GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng Unix/Linux. GZIP chỉ có thể làm việc trên 1 tập tin hoặc 1 dòng dữ liệu, do đó không thể lưu trữ được nhiều tập tin. Vì vậy, nếu muốn sử dụng cho nhiều tập tin thì chúng ta phải sử dụng TAR đóng gói chúng lại trước. 1. Tạo file nén Gzip # gzip filename Khi đó, file gốc tự đổng chuyển đổi
thành file nén. Ví dụ # gzip test.php sẽ chuyển đổi test.php thành test.php.gz Thiết lập mức độ nén Mức độ nén được tùy chỉnh trong khoảng từ 1 đến 9. Trong đó, 1 ~ fast nén nhanh nhất nhưng mức độ nén thấp nhất còn 9 ~ best mức độ nén cao nhất nhưng nén chậm nhất # gzip --fast filename hoặc # gzip -1 filename # gzip --best filename hoặc #
gzip -9 filename Kiểm tra thuộc tính file nén # gzip -l filename.gz Ví dụ, # gzip -l hocvps.tar.gz compressed uncompressed ratio uncompressed_name 23724096 64901120 63.4% hocvps.tar 2. Giải nén file Gzip # gzip -d filename Khi đó, file nén tự động chuyển đổi thành file gốc. Ví dụ, # gzip -d test.php.gz sẽ chuyển đổi test.php.gz thành test.php III.
Zip Đầu tiên, bạn cần kiểm tra cài đặt zip trong systems. # rpm -q zip package zip is not installed hoặc Package zip-3.0-1.el6_7.1.x86_64 already installed and latest version Tiến hành cài đặt Zip nếu chưa có # yum install zip -y Installed: zip.x86_64 0:3.0-1.el6_7.1 1. Tạo file nén .zip # zip filename.zip filename1 filename2 Trong đó, filename.zip là file
zip sẽ được tạo từ việc nén filename1 và filename2 Nén folder thành 1 file zip Sử dụng tùy chọn -r để zip nén toàn bộ folder và các file bên trong. # zip -r test.zip folder1 Tạo file nén ở chế độ yên lặng Sử dụng tùy chọn -q để tạo file nén ở chế độ yên lặng – quiet, không hiển thị thông tin gì trong quá trình nén. # zip -rq test.zip folder 2. Giải nén file .zip
# unzip filename.zip Khi đó, file trong filename.zip sẽ được giải nén vào thư mục hiện tại, file nén vẫn giữ nguyênNếu file đó còn tồn tại ở thư mục giải nén, chương trình sẽ hỏi bạn về các tùy chọn thay thế [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename Giải nén ở chế độ yên lặng Sử dụng tùy chọn -q để giải nén ở chế độ yên lặng – quiet, không hiển thị thông tin gì
trong quá trình giải nén. # unzip -q test.zip Phần mềm FTP Server là những ứng dụng hiệu quả hỗ trợ upload và download các dữ liệu nhờ giao thức FTP. Hiện nay có rất nhiều ứng dụng FTP Server được miễn phí sử dụng trong thời gian gần đây như Filezilla, FlashFXP hay WinSCP,... Trong bài viết dưới đây, Bizfly Cloud sẽ giới thiệu cho bạn 13 phần
mềm FTP tốt nhất hiện nay. 1. Phần mềm Gene6 FTP ServerGene6 FTP Server được đánh giá là một phần mềm FTP Server chuyên nghiệp và uy tín cho Windows. Gene6 FTP Server cho phép truyền dữ liệu trong môi trường Internet được linh hoạt và đảm bảo hiệu suất. Ứng dụng đảm bảo tối đa khả năng an toàn cho các dữ liệu quan trọng và nhạy
cảm nhờ hỗ trợ SSL. Gene6 FTP Server hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ việc upload hay download các tập tin từ các máy khách lên máy chủ.Gene6 FTP Server được đánh giá là một phần mềm FTP Server chuyên nghiệp và uy tín2. Phần mềm BulletProof FTP ServerBulletProof FTP Server là một phần mềm FTP Server được sử dụng để tạo và quản lý máy chủ
toàn diện trên giao diện đồ hoạ đơn giản. Ứng dụng này sử dụng trong mô hình máy chủ-máy khách nhằm chia sẻ và trao đổi các dữ liệu. Người dùng có thể toàn quyền kiểm soát tất cả người dùng thông qua các yếu tố tác động của họ như ID và tên tài khoản người dùng, dung lượng tập tin, dung lượng đĩa. Ngoài ra, BulletProof FTP Server cũng giúp
người dùng quản lý được cả địa chỉ IP và tạo ra tương tác bằng tin nhắn.BulletProof FTP Server được sử dụng để tạo, quản lý máy chủ toàn diện trên giao diện đồ hoạ3. Phần mềm Core FTP Pro Core FTP Pro là một phần mềm FTP Server truyền tải các file theo phương thức miễn phí trên Windows. Ứng dụng này hỗ trợ cho nhiều giao thức như FTP,
SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN. Đồng thời, Core FTP Pro cũng có khả năng tích hợp với các trình duyệt và truyền tải từ 1 site này tới site khác. Bạn cũng có thể truyền tải tiếp file khi bị ngắt đoạn, kéo/ thả/ chỉnh sửa tập tin. Ứng dụng có tường lửa bảo vệ giúp thực thi các câu lệnh tùy chọn hay truyền tải qua chế độ dòng lệnh. Core FTP Pro hỗ trợ tên
miền quốc tế và chuyển khách hàng nhanh chóng, an toàn. Tính năng nén chế độ Z, nén zip nén tệp trước khi chuyển đi và bảo mật tệp tuân thủ HIPAA.Core FTP Pro là một phần mềm FTP Server truyền tải các file theo phương thức miễn phí4. Ứng dụng Global Downloader Ứng dụng Global Downloader là một phần mềm FTP Server được ứng dụng để
tìm kiếm download và upload phần mềm. Nó được coi như một công cụ tiện ích để tìm kiếm dữ liệu, cập nhật thông tin về trang web, chương trình,... Download là một trong những tính năng đặc biệt quan trọng của Global Downloader tuỳ chỉnh thông số phần mềm. Nhờ đó mà hệ thống có thể tối ưu hoá và đẩy nhanh tốc độ tải, ghi nhớ đường dẫn của
tập tin tải xuống. Ứng dụng này có khả năng tải lên với tốc độ cao, dung lượng lớn và số lượng không giới hạn.Ứng dụng Global Downloader được ứng dụng để tìm kiếm download và upload phần mềm5. Phần mềm Free Internet Eraser Phần mềm FTP Internet Eraser hỗ trợ xóa toàn bộ bộ nhớ đệm, cookies, history hay các đường dẫn đã xem trước đó.
Hoặc bạn có thể xóa các mật khẩu đã lưu, tập tin index.dat của trình duyệt và dữ liệu trong mẫu tự điền. Đây là một phần mềm FTP Server cực kỳ hữu ích để bạn dọn sạch cookie và giữ lại những dữ liệu cần thiết. Free Internet Eraser thay đổi các đường dẫn của các thư mục hệ thống là cache, cookies, history, favorites,...Phần mềm FTP Internet
Eraser hỗ trợ xóa toàn bộ bộ nhớ đệm, cookies, history6. Phần mềm RaidenFTPDRaidenFTPD là một trong những phần mềm FTP Server quan trọng và rất dễ sử dụng cho Windows. RaidenFTPD là một phần mềm có thể chia sẻ tài liệu cho bạn bèBạn có thể chia sẻ tài liệu cho bạn bè, cung cấp dịch vụ tải file cho khách hàng hoặc thiết đặt các mạng
máy chủ qua các công cụ điều khiển thông minh. Nó bao gồm nhiều tính năng cao cấp như SSL/TLS, UTF8, UpnP NAT bên cạnh các tính năng cơ bản đã được cài đặt sẵn. Đồng thời, RaidenFTPD cũng cho phép hỗ trợ thiết đặt máy chủ FTP để quản lý file FTP, tải/ thay đổi tên/ xoá/ quản lý thư mục hiệu quả.7. Phần mềm TurboFTP TurboFTP là phần
mềm FTP Server vững chắc thông qua SSL/TLS và SFTP. Folder Synchronizer cung cấp các kết quả so sánh rõ ràng và thẳng thắn giúp bạn đồng bộ file với các đường dẫn thư mục giữa thư mục local và remote. TurboFTP là phần mềm FTP Server vững chắc thông qua SSL/TLS và SFTPTrong quá trình đồng bộ, bạn cũng sẽ nhận được một email xác
nhận cho từng công việc được hoàn thành. Các kết nối bị đứt sẽ được tự động nối và hồi phục lại. TurboFTP là ứng dụng tuyệt vời cho upload website, hẹn giờ đồng hoá, truyền tải file và backup. Hiệu suất dịch vụ cao nhờ công nghệ hiện đại giúp phân phối dữ liệu qua mạng lưới an toàn.8. Ứng dụng FilezillaFilezilla là phần mềm FTP Server hỗ trợ
truyền dữ liệu giữa máy tính của bạn sang máy chủ web nhờ giao thức FTP qua Internet. Ưu điểm của Filezilla là cung cấp các FTP Client hoàn toàn miễn phí và chất lượng tốt nhất. Ứng dụng được sử dụng cho hầu hết mọi hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows, Linux, Mac OS X. Phần mềm mã nguồn mở an toàn, dễ sử dụng và thân thiện với
người dùng. Hơn thế nữa, Filezilla còn hỗ trợ đa ngôn ngữ với tính năng Site Manager, Transfer Queries, Bookmark.Filezilla hỗ trợ truyền dữ liệu máy tính của bạn sang máy chủ web nhờ giao thức FTP Internet9. Phần mềm FlashFXPFlashFXP là phần mềm FTP Server có khả năng truyền tệp tin qua giao thức FTP với giao diện trực quan, dễ sử dụng.
Công cụ này hỗ trợ bảo mật nhờ các giao thức FTPS, SFTP cùng với hỗ trợ mật khẩu một lần liền mạch. FlashFXP cũng cung cấp nhiều lớp tường lửa và proxy, khắc phục lỗi nhập phím ECDSA và sử dụng nó với chứng thực khóa công khai.FlashFXP cung cấp nhiều lớp tường lửa và proxy, khắc phục lỗi nhập phím ECDSA10. Phần mềm WinSCPWinSCP
là phần mềm FTP Server miễn phí với mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Bạn có thể truyền tải file một cách an toàn giữa máy tính của bạn với máy tính từ xa hay quản lý file. Ứng dụng có hỗ trợ bảo mật SSH và phương thức SCP bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Phần mềm tạo cơ chế ngăn chặn các tấn công khác nhau như dò mật khẩu
và giám sát độc hại các phiên local computer và remote server.WinSCP là phần mềm FTP Server miễn phí với mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows11. Ứng dụng FTP Wanderer FTP Wanderer có kích thước nhỏ chỉ khoảng 516KB với một file chạy duy nhất. Phần mềm FTP Wanderer giúp bạn truyền tải file giữa host và máy chủ của bạn. Bạn
có thể quản lý từng FTP host thành các nhóm rất tiện lợi cho việc tra cứu. Giao diện của chương trình khá giống với duyệt file Windows Explorer và có thẻ tuỳ chọn số lần kết nối lại nếu bị ngắt.FTP Wanderer có kích thước nhỏ chỉ khoảng 516KB với một file chạy duy nhất12. Phần mềm FTP CommanderFTP Commander là phần mềm FTP Server cho
phép người dùng thực hiện tải lên hay tải về các file dữ liệu một cách mượt mà và chính xác. Dữ liệu được chuyển trọn vẹn chỉ với một lần click chuột, giúp tiết kiệm thời gian và thao tác làm việc. Người dùng có thể kiểm soát quá trình chuyển dữ liệu bằng các lệnh tạm dừng hoặc tiếp tục nhờ FTP Commander Pro. Các công cụ đảm bảo quá trình
chuyển dữ liệu an toàn, bảo mật cao với nhiều công cụ khác nhau.FTP Commander thực hiện tải lên hay tải về các file dữ liệu một cách mượt mà và chính xác13. Phần mềm Wing FTP Server Phần mềm Wing FTP Server có thể sử dụng trong các hệ điều hành Windows, Linux, Mac, Solaris. Dựa trên web, người dùng có thể quản lý máy chủ tại bất cứ
thời điểm nào với hiệu suất máy chủ và các phiên trực tuyến hiệu quả. Phần mềm hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như FTP, FTPS, HTTP, SFTP. Ứng dụng sử dụng Module mã hoá được xác nhận OpenSSL FIPS 140-2 và hỗ trợ chạy trên nhiều server ảo cùng IP.Phần mềm Wing FTP Server có thể sử dụng trong nhiều hệ điều hành khác nhauNhư vậy,
bài viết đã cung cấp cho bạn đọc top 13 phần mềm FTP Server được người dùng tải nhiều nhất trong thời gian gần đây. Hy vọng với những chia sẻ của Bizfly Cloud người dùng có thể lựa chọn được phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Trân trọng!BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi
VCCorp.BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có
thể truy cập tại đây.DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud
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