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Network File System
ZET JE EIGEN BESTANDSSYSTEEM OP
In 1984 ontwikkelde Sun Microsystems een gedistribueerd bestandssysteem, genaamd Network File 
System (NFS). Met NFS is het mogelijk om bestandssystemen die fysiek aan een computer gekoppeld 
zijn (meestal een server), geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan andere computers in het 
netwerk (clients). Arjan ten Hoopen

Nu vraag je je misschien af; 
waarom zou ik dat willen? 

Ook in deze tijd, waar harde schijven 
goedkoop zijn en alle systemen 
meestal meer dan voldoende schijf-
ruimte hebben, is NFS nog steeds 
interessant. Denk bijvoorbeeld aan 
een schijf met naslagmateriaal of 
media. Door dit op één of meerdere 
filesystemen te verzamelen en deze 
vervolgens via NFS te distribueren, 
houd je de gegevens centraal in 
beheer. Onderhoudstechnisch heeft 
dit grote voordelen en toch kunnen 
alle gebruikers er gebruik van maken 
(door het eenvoudig te mounten 
over het netwerk).

Genoeg gepraat; we gaan een 
NFS-bestandssysteem opzetten! 
Wat heb je ervoor nodig? Slechts een 
server en één of meerdere clients. 
We gaan in dit artikel alles via de 
commando regel uitvoeren in plaats 
van een GUI. Wil je echter de GUI 
gebruiken, dan is dat geen probleem. 
Alle termen die in de GUI gebruikt 
worden, komen voorbij.

Nog even één puntje van aan-
dacht. Aangezien we zo dadelijk aan 
de slag gaan met een gedistribueerd 
bestandssysteem moeten alle user-
id’s en group-id’s van alle systemen 
(server en client), die toegang krijgen 
tot het NFS-bestandssysteem, gelijk 
zijn.

SERVER
We loggen eerst in op de server. 
Installeer hier de nfs server via je 

package manager. Tevens moet je er-
voor zorgen dat de nfs server gestart 
wordt als het systeem opstart (zie 
Listing 1).

systemctl start nfs-server
systemctl enable nfs-server

 Listing 1.

Dan nog even een kleine configuratie 
stap voordat we doorgaan. NFS is er 
in verschillende versies. We kunnen 
in de configuratie aangeven welke 
versies we willen ondersteunen. De 
configuratie staat in /etc/sysconfig/
nfs. Kijk of in dit bestand de waarde 
van “NFS4_SUPPORT” op “yes” 
staat. Zo niet, zet deze op “yes”. 

Eventueel kun je ook oudere versies 
toestaan; zet daarvoor “NFS3_SER-
VER_SUPPORT” op “yes”. Dit laatste 
is echter niet noodzakelijk. In dit 
artikel gaan we uit van versie 4. Heb 
je een verandering gemaakt aan dit 
bestand? Herstart de nfs server dan 
via systemd restart nfs-server zodat 
de nieuwe configuratie actief wordt.

We moeten nu nog aan de nfs 
server vertellen welke bestandssys-
temen, of onderdelen hiervan, geëx-
porteerd moeten worden over het 
netwerk. Dit doen we in het bestand 
/etc/exports. Voor alle duidelijkheid, 
je kunt dus het /storage1 bestands-
systeem exporteren, maar ook de 
map /storage1/afdelingen/it op het 
bestandssysteem /storage1. 

Exporteer je een bestandssys-
teem, dan zal alles van dit bestands-
systeem geëxporteerd worden. 
Exporteer je een map uit een 
bestandssysteem, dan zal die map 
en alles wat daaronder zit geëxpor-
teerd worden.

Een regel in /etc/exports ziet er 
ongeveer als volgt uit: 

/home *(rw,root_squash,sync,no_
subtree_check)

Het eerste veld (/home) is de naam 
van heb bestandssysteem of map op 
een bestandssysteem dat geëxpor-
teerd moet worden. Vervolgens 
white-space gevolgd door een client 
list. In dit voorbeeld wordt gebruik 

  NFS Server.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing-
uitleg vind je in de inhoudsopgave.
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