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dat geïmporteerd wordt, is nfs. 
NFS is er in verschillende versies. 
Gebruik voor dit geïmporteerde 
bestandssysteem nfs versie 4. Het 
5-de veld geeft aan dat bij een dump 
dit bestandssysteem niet gedum-
ped hoeft toe worden. Het 6-de en 
laatste veld geeft aan dat bij booten 
dit bestandssysteem niet gecon-
troleerd hoeft te worden. Eigenlijk 
niets nieuws.

Willen we een bestandssysteem 
mounten, zorg er dan voor dat het 
mountpunt bestaat (mkdir /home 
voor het geval het nog niet bestaat). 
De laatste stap is (als root) mount 
/home en vervolgens hebben je 
gebruikers toegang tot /home die 
fysiek gekoppeld is aan de server.

Nog een paar woorden over 
performance. Op de server in /etc/
sysconfig/nfs geeft de variabele 
“USE_KERNEL_NFSD_NUMBER” aan 
hoeveel nfs daemons er gestart moe-
ten worden. Vaak wordt dit ingesteld 

op 4. Dat is echter een beetje aan de 
lage kant. Als er te weinig daemons 
zijn, dan zal de performance behoor-
lijk tegenvallen. Mogelijk moet je 
deze waarde een beetje opkrikken. 
Bijgevoegd is ook een shell script 
dat je kunt gebruiken om inzicht te 
krijgen in de performance (zie Links). 
Lees dit script goed door voordat je 
het gebruikt. Je moet namelijk wel 
zorgen dat jouw configuratie in het 
script goed is opgenomen. Bij elke va-
riabele in het script staat uitgelegd 
wat de waarde moet zijn en hoe je er 
op jouw systeem achter kunt komen 
wat die waarde is.

Ter indicatie, een quad core 
intel i5 processor met 4Gb aan 
geheugen kan zonder problemen 
12 nfs daemons ondersteunen. 
Gebruik de standaard tools, zoals 
(h)top(1) en ps(1) om zicht te krijgen 
hoeveel resources de nfs daemons 
consumeren.

AUTOMOUNTER
Na dit alles zal je misschien denken; 
waarom moet een bestandssysteem 
altijd gemount zijn. Is het niet 
verstandiger om alleen te mounten 
als het nodig is? De discussie laten 
we voor wat het is. We schakelen 
meteen door naar de automounter. 
De automounter zorgt ervoor dat 
bestandssystemen alleen gemount 
worden als een gebruiker (of proces) 
toegang vraagt. Wil je dit gebruiken, 
dan vereist dit een klein beetje 

configureer werk. We gaan uit van 
de toestand zoals we die hierbo-
ven gecreëerd hebben (een /home 
bestandssysteem dat op de server 
geëxporteerd is en op de client ge-
mount wordt op /home). En het ligt 
natuurlijk voor de hand dat hier de 
home directories van de gebruikers 
op staan.

We gaan nu het statisch ge-
mount bestandssysteem (/home) 
veranderen in een bestandssysteem 
dat door de automounter gemount 
wordt. Mount en unmount acties 
voor dit bestandssysteem worden 
straks dus gedaan door de auto-
mounter. Op de server moet je de 
automounter (autofs) geïnstalleerd 
hebben. Is deze er niet, gebruik dan 
je package manager om deze te 
installeren. Vervolgens moet je de 
automounter aanzetten en zorgen 
dat deze automatisch gestart 
wordt tijdens het booten (zie Lis-
ting 3). Aan /etc/exports verander 
je niets.

systemctl start autofs
systemctl enable autofs

  Listing 3.

Nu gaan we inloggen op de client. 
Unmount het /home file systeem 
(umount /home) en verwijder de /
home regel uit /etc/fstab (want 
die komt nu onder controle van de 
automounter). Als root creëer je het 

bestand /etc/auto.master. Dit is het 
top configuratie bestand van de au-
tomounter, met daarin de volgende 
regel /home /etc/auto.home. Deze 
regel vertelt de automounter dat de 
configuratie van het bestandssys-
teem /home beschreven staat in /
etc/auto.home.

Vervolgens creëer je een bestand /
etc/auto.home. Dit is het configura-
tie bestand voor het (te automoun-
ten) home bestandssysteem, met 
daarin de volgende regel 

* -fstype=nfs,rw,nosuid,soft
nfsserver:/home/& 

Pas de naam nfsserver aan naar de 
naam van je eigen server. Herstart 
nu de automounter (systemctl 
restart autofs).

Log vervolgens in op de client als 
een gebruiker die de home directory 
heeft op /home (van de server) en de 
home directory van de gebruiker zal 
automatisch gemount worden.

De automounter is een zeer 
krachtig tool waar je veel profijt van 
kunt hebben. Wil je meer informatie 
hebben over de automounter en 
wat je er mee kunt doen, sla dan de 
manual pages erop na (Zie Links).

LINKS:
clientnfstest script: 
<link-naar-website>
Manpages: automount(8),  
autofs(8), nfs(5)

De automounter 
zorgt ervoor dat 
bestandssystemen 
alleen gemount 
worden als een ge-
bruiker (of proces) 
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