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naar alle IP-adressen in het netwerk 
192.168.1.0 en geeft clients read 
only-toegang. Dat lijkt erg eenvou-
dig, maar let op: nfs geeft gebruikers 
al dan niet toegang op basis van 
hun user id (uid) en group id (gid). 
Als jouw gebruiker een ander uid en 
gid heeft op je client als op je server, 
kan je dus niet aan de gedeelde map 
komen! Controleer dat even met het 
id-commando op beide machines. Is 
dat bij jou het geval, dan is de een-
voudigste oplossing om de gedeelde 
map voor iedereen toegankelijk te 
maken. Dat doe je door de nfs server 
elk uid en gid op de client(s) om te 
laten zetten naar het uid en gid 
van de gebruiker die op de server 
rechten heeft op de map in kwestie, 
bijvoorbeeld gebruiker filip (uid 
1000) en groep users (gid 1000). Voeg 
daarvoor volgende opties toe aan de 
export-definitie in /etc/exports:
all_squash,anonuid=1000,anon-
gid=1000

Na elke aanpassing aan /etc/exports 
moet je dat bestand herladen met:

sudo exportfs -ra

Wil je ook tags aanpassen, dan moet 
je read/write-toegang instellen 

(vervang ro door rw in /etc/exports). 
We raden je wel aan om de export 
dan enkel voor specifieke machines 
open te zetten én om de all_squash/
anonuid/anonguid-opties niet meer 
te gebruiken.

NFS CLIENT
Om je muziekbestanden te bena-
deren vanaf de client, controleer je 
eerst of de export zichtbaar is:

sudo showmount -e <ip-adres-
nas>

Vervolgens mount je de export via je 
grafische bestandsbeheerder of met 
het volgende commando:

sudo mount <ip-adres>:<export>  
<mountpoint>

Nu importeer je gewoon <mount-
point> in je muziekspeler om de 
gedeelde muziek af te spelen alsof 
het lokale muziekbestanden zijn. 
Wil je een snelkoppeling naar de 
nfs export in de navigatiebalk van 
de bestandsbeheerder? Voeg dan 
een regel zoals die in listing 1 toe 
aan /etc/fstab (uiteraard met het 
correcte IP-adres van de server en 
pad van de gedeelde map). Je mount 

en unmount de export daarna een-
voudig vanuit je bestandsbeheerder. 
Staat je server 24/7 aan en wil je de 
export automatisch mounten bij het 
booten? Verander dan ‘noauto’ in 
‘auto’, zie onderstaande listing.

192.168.1.14:/home/filip/ 
Muziek  /home/filip/Muziek  nfs  
user,noauto

CONCLUSIE
In deze workshop hebben we drie 
gangbare methodes getest om mu-
ziek te delen van een Linux-server 
met Linux Mint-clients. Elke metho-
de heeft zijn voor- en nadelen. Dlna 
is ideaal als je je muziek ook op een 
smart tv of av-receiver wilt afspe-
len, maar de Linux-ondersteuning is 
eigenlijk ondermaats. Geen van de 
geteste muziekspelers zouden we 
aanraden in combinatie met dlna. 

Daap werkt daarentegen prima 
samen met Rhythmbox, Linux 
Mints standaard muziekspeler. Let 
wel op dat je de encoding-opties 
juist configureert, anders verlies 
je de mogelijkheid om binnen één 
nummer verder te spoelen. Banshee 
en VLC kunnen dan weer niets 
aanvangen met daap. Wil je de flexi-
biliteit om de tags van je muziek-
collectie eenvoudig aan te passen 
én je muziekspeler vrij te kiezen? 
Dan moet je je muziekmap(pen) op 
de server via nfs delen. Het is iets 
omslachtiger om op te zetten, maar 
werkt veel betrouwbaarder en het 
geeft de meeste mogelijkheden. 
Helaas ondersteunen smart tv’s 
en av-receivers zelden daap of nfs. 
Slechts een combinatie van twee 
protocols laat je dus toe om je 
muziek te delen met alle apparaten 
in huis. 

Geen van de geteste muziekspelers 
zouden we aanraden in combinatie met 
dlna

  Via daap kan je niet het originele bestand aanpassen.

  Muziekbestanden gedeeld over nfs kan je wél aanpassen.
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