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die gebruiker dus leestoegang heb-
ben tot jouw muziekbestanden.

DAAP CLIENTS
Rhythmbox, de standaard muziek-
speler in Mint, heeft ingebouwde 
daap-ondersteuning. Normaal zie je 
de naam van jouw daap-server vrij-
wel onmiddellijk verschijnen in de 
navigatiebalk links onder Gedeeld. 
Is dat niet het geval, controleer 
dan even onder Hulpmiddelen > In-
voegtoepassingen of ‘DAAP muziek 
delen’ is aangevinkt. De bibliotheek 
laden, door de albums bladeren, 
nummers doorspoelen: alles verliep 
in onze test erg vlot. We hebben 
Rhythmbox geen enkele keer op een 
hapering betrapt. Ook de zoekfunc-
tie is erg snel én gebruiksvriendelijk. 
Vreemd genoeg gaf Rhythmbox 
voor een deel van onze collectie de 
metadata (zoals album, nummer 
en genre) steeds tweemaal achter 
elkaar weer. Vermoedelijk komt dat, 
omdat onze muziekcollectie door de 
jaren heen met verschillende tools 

is opgebouwd. Eén van die tools 
heeft de metadata wellicht dubbel 
weggeschreven, bijvoorbeeld in 
id3-tags én in flac-tags. Daar zouden 
forked-daapd en Rhythmbox niet 
over mogen struikelen, maar je kan 
het natuurlijk wel oplossen door de 
tags aan te passen.
Met de andere clients hadden we min-
der geluk: Banshee kon geen verbin-
ding maken met onze server (hoewel 
het daap zou ondersteunen) en VLC 
bevatte geen daap-ondersteuning.

NFS
Daap en dlna hebben enkele ge-
meenschappelijke voor- en nadelen. 
De client detecteert automatisch ge-
deelde bestanden op het netwerk en 
kan ze meteen afspelen. Er is geen 
enkele vorm van beveiliging voor-
zien, want dat staat haaks op het 
beoogde gebruiksgemak. Je kan je 
muziekcollectie dus niet afschermen 
voor gasten op jouw thuisnetwerk. 
Een tweede nadeel is dat je via dlna 
of daap je muziekcollectie ook niet 
kan beheren. Merk je dat er een fout-
je staat in één van de tags? Dan kan 
je die niet vanuit je muziekspeler op 
je client aanpassen, maar moet je de 
bestanden op je server wijzigen.

VOLLEDIGE TOEGANG
Muziekbestanden vanaf je server 
delen via nfs lost bovenstaande 

problemen op. In nfs-terminologie 
exporteer je een bepaalde map 
naar één of meerdere machines. 
Vervolgens mount je die export op 
de client. De muziek van jouw server 
is dan op de client beschikbaar alsof 
het een lokale map is. Die aanpak 
biedt verschillende voordelen:

  je gebruikt je favoriete muziek-
speler, want die heeft geen 
speciale ondersteuning nodig 
voor gedeelde muziek;
  je kiest welke computers toegang 
krijgen tot jouw muziek (dat 
werkt wel alleen goed als alle ma-
chines een vast IP-adres hebben);

 je past de tags van de muziekbe-
standen aan vanuit je muziekspe-
ler, tenzij je read only-toegang 
hebt ingesteld.

NFS SERVER
Na installatie van het pakket 
nfs-kernel-server definieer je de 
exports in het bestand /etc/exports. 
Elke regel bevat één export, in het 
formaat: <map> <clients>(<opties>), 
bijvoorbeeld: 
/home/filip/Muziek  
192.168.1.0/255.255.255.0(ro)

deelt de map /home/filip/Muziek 

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.

  Rhythmbox bevat ingebouwde daap-ondersteuning.

  Banshee kan niet verbinden met onze forked-daapd server.

We hebben 
Rhythm box geen 
enkele keer op 
een hapering 
betrapt
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