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gemaakt van de wildcard * om “alle 
clients” aan te geven, maar je kunt 
ook clients apart benoemen. Als je 
dit wilt, lees dan de manpage van 
exports(5). Probeer dit liever te 
vermijden, want het geeft veel extra 
onderhoudswerk. Direct daarop 
gevolgd staat een lijst opties tussen 
haakjes. Tussen de client en het 
haakje mag geen white-space staan.

WAT ZEGGEN DE OPTIES?
De optie “rw” wil zeggen dat de 
client lees- en schrijftoegang krijgt 
(je kunt ook “ro” opgeven, dit geeft 
aan dat dit een read-only bestands-
systeem voor de clients is). De optie 
“root_squash” is een beveiliging. 
Zoals je weet, is er één machtige 
gebruiker op een Linux systeem, 
namelijk root. Je kunt je afvragen 
of root op één systeem gelijk is aan 
root op een ander systeem. Vaak 
is dit niet het geval. Daarom geeft 
root_squash je de mogelijkheid om 
automatisch userid mapping uit 

te voeren. De gebruiker root van 
een client die acties uitvoert op 
een NFS filesysteem zal automa-
tisch omgezet worden naar user 
anonymous. Dit geldt zowel voor 
de gebruiker root (user id 0) als 
ook de groep root (group id 0). Het 
tegenovergestelde van root_squash 
is “no_root_squash”. 

Met “sync” wordt aangegeven dat 
een acknowledge wordt gegeven 
nadat het blok data ook daadwer-
kelijk op de schijf is weggeschreven. 
Het tegenovergestelde van sync 
is “async”. Bij async wordt reeds 
een acknowledge gezonden als de 
data ontvangen is, maar nog niet 
op schijf is weggeschreven. Je kunt 
op je klompen aanvoelen dat async 
een performance verbetering geeft. 
Echter, je moet er wel een prijs voor 
betalen. Als het systeem crashed, of 
nfs crashed, is het goed mogelijk dat 
je data kwijt raakt. 

De laatste optie is “no_subtree_
check”. Als een (sub)map van 
een bestandssysteem wordt 
geëxporteerd (maar niet het hele 
bestandssysteem), dan zal door de 
server, wanneer een NFS-aanvraag 

arriveert, gecontroleerd moeten 
worden of het geopende bestand 
zich in het juiste bestandssysteem 
bevindt. Ook moet worden gecontro-
leerd of het zich in de geëxporteerde 
boom bevindt. Deze controle wordt 
de “subtree_check” genoemd. In 
de praktijk wordt meestal voor 
no_subtree_check gekozen. Het 
middel is vaak erger dan de kwaal. 
De default is tegenwoordig ook 
no_subtree_check.

We hebben hier niet alle opties 
besproken, alleen de meer voor de 
hand liggende. Lees de manpage van 
exports(5) na om een overzicht te 
krijgen van alle mogelijk opties.

We hebben de server nu verteld 
wat we willen exporteren.

CLIENT
Gebruik je package manager om de 
nfs client te installeren. Zorg er te-
vens voor dat deze wordt gestart op 
het moment dat het systeem boot 
(zie Listing 2). 

systemctl start nfs
systemctl enable nfs

 Listing 2.

Nu het configureren; eigenlijk is dit 
een fluitje van een cent. In /etc/fstab 
geef je aan welke bestandssystemen 
gemount moeten worden. In dit 
bestand geef je dus ook aan welke 
NFS-bestandssystemen gemount 
moeten worden. Waar je een beetje 
op bedacht moet zijn, is dat je de 
geëxporteerde bestandssystemen 
mag importeren op elke gewenste 
plek op de client. Wil je dus het 
bestandssysteem /home importe-
ren op /omeh op de client, dan is er 
niets en niemand die je tegenhoudt. 
Echter of dit verstandig is, is zeer te 
betwijfelen. Maar technisch is het 
geen probleem.

We hebben /home op de server 
geëxporteerd, op de client zal de 
regel in /etc/fstab er ongeveer als 
volgt uit zien:

nfsserver:/home /home nfs
nfsvers=4 0  0

Hier wordt aangegeven dat het 
geëxporteerde bestandssysteem op 
nfsserver (verander dit in de naam 
van je eigen nfs server) genaamd /
home (nfsserver:/home) geïmpor-
teerd moet worden op het lokale 
mountpunt /home. Het bestandssys-
teem type van het bestandssysteem 
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