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Muziek delen in je LAN
DRIE METHODES GETEST

Wil je je muziekcollectie delen tussen meerdere Linux-machines in je netwerk? 
Daarvoor bestaan verschillende oplossingen. Wij zochten uit hoe eenvoudig 
het is om muziek te delen via dlna, daap en nfs. Filip Vervloesem

Voor deze workshop gaan we 
ervan uit dat je een aparte 

machine hebt als mediaserver. Op 
die machine installeren we extra 
software om de muziek te delen. 
Daarna krijgen andere machines in 
het netwerk toegang tot alle muziek 
op de mediaserver. Uiteraard mag je 
ook jouw desktop of laptop als me-
diaserver gebruiken. Dat heeft wel 
als nadeel dat jouw muziekcollectie 
onbeschikbaar is, zodra die machine 
af staat. Het handigste is dus om 
een aparte server te hebben in je 
netwerk die 24/7 draait, zoals een 
Raspberry Pi met een externe schijf. 
Qua distributie maakt het weinig 
uit welke je kiest. Als er packages 
beschikbaar zijn van de gebruikte 
programma’s, is de installatie en 
configuratie grotendeels identiek 
op elke distributie. Voor de client 
gebruiken we Linux Mint 19 met 
drie muziekspelers: Rhythmbox, 
Banshee en VLC.

DLNA
Een eerste methode om muziek te 
delen, is via het dlna-protocol. Dit 
is een afkorting voor ‘Digital Living 
Network Alliance’. Vaak gebruikt 
men ook de term UPnP (Universal 
Plug and Play) of UPnP AV voor 
dit protocol. Dlna is al jaren hét 
standaardprotocol om multimedia 
te delen tussen verschillende appa-
raten, zoals een smartphone, nas of 
router met bestandsdeling enerzijds 
en smart tv’s, av-receivers, Blu-ray 
spelers, etc. anderzijds. Wil je jouw 
muziek niet alleen op een computer, 
maar ook op een av-receiver of tv 

afspelen? Dan is dlna zeker de eerste 
optie die je moet testen. Helaas is 
de ondersteuning voor dlna in Linux 
nogal matig, vooral wat betreft de 
clients (muziekspelers). Gelukkig 
bestaan er wel enkele prima dlna-ser-
vers voor Linux.

READYMEDIA
Zoek je een eenvoudige oplossing 
om muziek te delen via dlna, dan 
is ReadyMedia de beste keuze. Het 
heeft niet de meeste features, maar 
het is wel erg stabiel en eenvou-
dig te configureren. ReadyMedia 
ondersteunt trouwens ook video en 
afbeeldingen, maar dat valt buiten 
het thema van deze workshop. 
Onder Debian en afgeleiden instal-
leer je het pakket ‘minidlna’: dat is 
de vroegere naam van ReadyMedia. 

Stop daarna de minidlna-service om 
de configuratie aan te passen:

sudo service minidlna stop

Open vervolgens /etc/minidlna.conf 
en vul bij de ‘media_dir’-optie de lo-
catie van jouw muziekcollectie in (in 
plaats van /var/lib/minidlna). Maar 
let goed op: ReadyMedia draait als 
de minidlna-gebruiker. Die gebruiker 
moet dan ook tenminste leestoe-
gang hebben tot de media_dir. 
Controleer dus eerst de bestand-
spermissies van de mediabestanden 
in die mappen. De eenvoudigste 
oplossing is om minidlna toe te 
voegen aan de primary group van de 
eigenaar van die map(pen). Hebben 
de bestanden bijvoorbeeld read/wri-
te-toegang voor gebruiker ‘filip’ en 

readonly-toegang voor groep ‘users’, 
voeg de minidlna-gebruiker dan toe 
aan de groep ‘users’:

sudo gpasswd -a minidlna users

Kies tot slot nog een naam voor 
jouw mediaserver met de optie 
‘friendly_name’ (verwijder ook de 
# aan het begin van die regel). Die 
naam krijg je te zien op alle clients.

TAGS EN AFBEELDINGEN
We zijn nu bijna klaar om Ready-
Media te starten en de media_dir 
te laten doorzoeken. Voor de 
database van beschikbare mediabe-
standen baseert ReadyMedia zich 
op bestandsnamen én eventuele 
metadata, zoals ID3-tags. Het is 
dus erg belangrijk dat zowel de 

  Banshee kan niet zo goed overweg met dlna.

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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