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معرفی
 یک از مسائل که بعضا افرادی که دارای بیش از یننک دسننتگاه رایننانه هسننتند باهنناش درگیرننند،
وتیمتونه به سادگ یک کپ پیسنننت وتهحل   داشتن اطلاعات همسان بر روی هر دو رایانه هست. را
 با هر روش دلخواه بین دو رایانه باشه اما معضل اساس وقت شننروع میشننه کننه مننا در یکنن از
وتهها این اطلاعاتو تغییر بدیم و اون موقع است که دیگننه کپنن اون اطلاعننات در رایننانه دیگننه  رایان

 با اطلاعات اصل نیست.syncهمگام و هماهنگ یا اصطلحا 
 مثل همیشه در دنیای زیبای آزاد / متن باز برای رفع یننک مشننکل، چننندین روش وجننود داره کننه
 هر کس با هر کدومش حال کنه میتونه مشکلش رو حل کنه؛ بننرای همگننام سننازی اطلاعننات یننا

Synchronization در لینوکس برنامه های تخصص زیادی ساخته شده مثل  rsync ،  conduit ، 
unison… و 

وتنجا زیبای، آزادی انتخاب راه حل هست و مننن شخصننا مشننکلم رو بننا وتنطور که گفتم ای  اما هما
lftp که یک ابزار انتقال فایل تحت خط فرمانه، حل کننردم. ایننن ابننزار اعلوه بننر پروتکننل ،FTPاز  

FTPS , , , ,پروتکل های  HTTP HTTPS HFTP FISH و ,SFTP.پشتیبان میکنه 

http://azadrah.net/2012/02/syncing-data-between-two-computers-using-lftp/
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نحوه کار
وتپتاپ قرار داره و منندام ایننن اطلاعننات رو تغییننر مینندم، یننک وتیمکنم اصل اطلاعات روی ل  فرض 

 هست. همچنین:ftp روی یک سیستم دیگه وجود داره که مجهز به  نسخه از این اطلاعات هم
وتپتاپ در مسیر• / / اطلاعات ل / 3home pesarkhobeee mp .قرار دارند 
_کپ اطلاعات در کامپیوتر دیگرم در مسیر /• / 3public html mp .قرار دارند 
linux@ هست و کلمه اعبور اون farid کامپیوتر سرورم ftpنام کاربری • zanjan . 

خب حال با دستور زیر، اعمل همگام سازی رو انجام میدیم:
 '  --  --echo mirror reverse delete  -- -  --  / / / 3 / _ / 3only newer verbose home pesarkhobeee mp public html mp  

' |  -  , @  .lftp u farid linux zanjan zanjanlug org

وتقتر بننه دسننتور نگنناه کنیننم و  و به همین راحت اطلاعات که داشتیم هماهنگ شد! اما بیایید دقی
تک تک اجزائش درک کنیم.

الگوی کل دستور این شکلیه:
 '  [ ] [  [ ]] ' |echo mirror OPTS source target    [- ] [-  ] [-  ] [-  [, ]] [ ]lftp d e cmd p port u user pass site

وتیممننونه دسننتوری کننه بهننش پنناس مینندیم و  خوب قسمت وصل شدنش که نکته خاص نننداره 
وتههای اون دستور: گزین

•lftpواقعننا ابننزار منعطفیننه کننه دسننتورات زیننادی رو در اختیننار مننا میننزاره . در اینجننا مننا  
بود.  استفاده کردیم که برای هدف ما کافی mirror از

•verboseوتلهننای جدینندی  برای نمایش اینکه دقیقا داره چننه کارهننای میکنننه! مثل چننه  فای
وتلها رو پاک کرده.  رو انتقال داده و کدوم فای

•-only newerوتلهای جدید رو دریافت میکنه ( در مثال ما میفرسته ).   فقط فای
•deleteوتلهای را که در سرور موجننود نباشنند امننا در کلینننت موجننود باشنند را پنناک   فای

وتیمکند ( در مثال ما بر اعکس شده است ). 
•reverseوتلها  در نظر گرفته میشد امننا سرور  در حقیقت اگر این گزینه نبود منبع اصل فای

وتلهننا بننه جننای دریننافت، با این گزینه منبع اصل وتپتاپ در نظر گرفتننه شنند و فای  ارسننال ل
وتیمشوند. 

 خب همین 
وتتمون رو بیننن دو رایننانه وتمتر اطلاعننا  حال ما کار با ابزاری رو بلد هستیم که به سادگ هرچه تمننا
وتههننای دیگننه ترکیننب کننرد؛ مثل مننن وتیمکنننه و بننرای کننارای بیشننتر میشننه اون بننا برنام  همگننام 
وتههای از دستور بال رو برای همگام سازی یننک سننری اطلاعننات در قننالب یننک اسننکریپت  نمون

bash وتدهای ترکیب مدیر پنجننره  3i نوشتم و با دادن مجور اجرای به اون رو به اعنوان یک از کلی
ثبت کردم.

 این پیام رو دریافت کردین:lftpو در آخر ذکر این نکته رو لزم میدونم که اگه هنگام کار با 
 -->  :  :  lftp Fatal error Certificate verification Not trusted

وتلش کافیه  : برا ح -  set ssl verify certificate no:رو به آخر فایل اضافه کنید 
~/. /lftp rc
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