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Ontdek Samba
DE OPEN SOURCE LINUX BESTANDSSERVER 
VOOR JE (THUIS)NETWERK
In deze workshop ga je je eigen bestandsserver voor je (thuis)netwerk opzetten met behulp van 
Samba. Eest leg ik kort uit wat Samba is en waarvoor je Samba, onder andere, kunt gebruiken. 
Daarna beschrijf ik hoe je Samba installeert. Het aanmaken van de via Samba te delen directory’s, 
het instellen van rechten op deze directory’s en de configuratie van Samba komt in het laatste deel 
van deze workshop aan de orde.  André Fondse

Microsoft maakt voor het 
communiceren tussen com-

puters en servers gebruik van het 
SMB protocol. Samba is een open 
source implementatie van dit proto-
col. Met Samba is het mogelijk om 
bestanden (en printers) op je Linux 
server te delen met MS Windows 
computers. Ook andere apparaten 
die gebruik maken van het SMB 
protocol kunnen op deze manier 
gebruikmaken van de bestanden die 
je hiervoor door middel van Samba 
ter beschikking stelt.

SAMBA INSTALLEREN
In deze workshop maak ik in alle 
voorbeelden en commando’s gebruik 
van de Linux distributie Debian van-
wege het feit dat deze distributie 
bekend staat om de stabiliteit. Als 
je gebruik maakt van een op Debian 
gebaseerde distributie (zoals Ubun-
tu, Linux Mint etc.), dan zullen de 
afwijkingen in voorbeelden en com-
mando’s beperkt zijn. Gebruik je een 
heel andere distributie en je bent 
daar een beetje bekend in, dan zal 
je naar verwachting ook niet tegen 
al te veel problemen aanlopen. Ik ga 
ervan uit dat je voor de installatie 
en configuratie van Samba gebruik 

maakt van de command prompt en 
dat je ingelogd bent als root. Samba 
installeer je met het volgende 
commando:

apt-get install samba smbclient

Na het ingeven van een bevestigend 
antwoord wordt Samba geïn-
stalleerd (zie afbeelding 1). Bij de 
installatie van Samba onder Debian 
zorgt het installatiescript ervoor 
dat Samba automatisch opgestart 
is na de installatie en dat Samba 
automatisch opstart als je je (thuis)
server opstart.

GEBRUIKERSBEHEER
Na installatie van Samba vindt 
configuratie ervan plaats. Als eerste 
stel je in welke Linux gebruikers-
namen gebruik gaan maken van de 

Samba shares. Dit betekent dat een 
gebruikersnaam zowel als Linux ge-
bruikersnaam en tevens als Samba 
gebruikersnaam moet bestaan. Als 
de Samba gebruiker Jelle (behalve 
gebruik van Samba) bijvoorbeeld 
niets op je thuisserver doet, dan zal 
je toch een Linux gebruikersnaam 
moeten aanmaken. Andersom geldt 
dat niet. Als de Linux gebruiker Ma-
riska niet gebruikmaakt van Samba, 

dan hoef je daarom ook geen Samba 
gebruikersnaam voor haar aan te 
maken. Ervan uitgaande dat op je 
(thuis)server een Linux gebruiker 
linuxmag is, maak je deze gebruiker 
onder Samba als volgt aan:

smbpasswd -a linuxmag

Na het geven van ‘Enter’ word je ge-
vraagd om een wachtwoord voor de 
Samba gebruiker. Dit wachtwoord 
hoeft niet gelijk te zijn aan de Linux 
gebruikersnaam.

DIRECTORY’S 
CONFIGUREREN
In deze workshop ga je drie samba 
shares aanmaken, namelijk een ge-
deelde data directory, een directory 
voor je muziekverzameling en een 
deelmap waarbij iedereen in het net-
werk (zonder login) bij kan. Voor de 
datadirectory en deelmap moeten 
op Linuxniveau lees- en schrijfrech-
ten zijn. De muziekdirectory is voor 
alle gebruikers toegankelijk met 
leesrechten. De gebruiker linuxmag 
kan alleen in deze directory schrij-
ven. Je krijgt alleen maar toegang 
tot een Samba-share als je de juiste 
rechten hebt. Dit betekent dat 
zowel de Linux- als de Sambarechten 

Als je Samba 
eerst wilt uittes-
ten, dan kun je de 
Virtualbox-image 
van deze workshop 
downloaden via 
Linux Magazine

  Afbeelding 1: Installatie van Samba.

  Afbeelding 2: resultaat aanmaken directory’s en de rechten daarop voor Samba gebruik.
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