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juist geconfigureerd moeten zijn. In 
listing 1 zijn de commando’s opgeno-
men om de directory’s voor deze drie 
Samba shares te maken en het toe-
kennen van de juiste Linux rechten 
op deze directory’s. In het voorbeeld 
in deze workshop maken we een 
samba directory aan onder /srv en 
dan vervolgens de 3 subdirectory’s.

mkdir -p /srv/samba/data
groupadd data
usermod -a -G data linuxmag
chgrp -R data /srv/samba/data
chmod -R ug=rwx,o-rwx /srv/

samba/data
mkdir /srv/samba/muziek
chown -R linuxmag:nogroup /srv/

samba/muziek
chmod -R u=rwx,g=rx,o-rwx /srv/

samba/muziek
mkdir /srv/samba/deelmap
chown -R nobody:nogroup /srv/

samba/deelmap
chmod -R ugo+rwx /srv/samba/

deelmap

Door in regel 1 de optie -p mee te 
geven, hoef je niet eerst de directory 
/srv/samba aan te maken voordat 
je /srv/samba/data kunt aanmaken. 
De Linux groep data wordt in regel 
2 aangemaakt. In regel 3 wordt de 
gebruiker linuxmag lid van de groep 
data. In regels 4, 7 en 10 krijgen de 
juiste gebruikers en groep toegang 
tot de 3 directory’s. De toegangs-
rechten worden vervolgens door 
middel van de regels 5, 8, en 11 
geregeld. In afbeelding 2 zie je 
het resultaat op de terminal als je 
alle commando’s van listing 1 hebt 
uitgevoerd.

SAMBA CONFIGUREREN
In deze listing ordt het Samba 
configuratie bestand weergegeven 
op basis van het voorbeeld van de 
drie samba shares (data, muziek en 
deelmap).

#====== Global Settings ========
[global]
   workgroup = linuxmag
   server string = Samba
   server role = standalone server
   hosts allow = 192.168. 127.
   log file = /var/log/samba/%m.log
   max log size = 50
   passdb backend = tdbsam
   dns proxy = no 
   map to guest = Bad User

#===== Share Definitions =======
[data]
  path = /srv/samba/data
  valid users = +data
  writable = yes
  create mask = 0660
  directory mask = 0750
  force create mode = 0660
  force directory mode = 0750
  forcegroup = data

[muziek]
  path = /srv/samba/muziek
  guest ok = yes
  forcegroup = nogroup
  valid users = linuxmag, nobody
  writable = yes
  create mask = 0740
  directory mask = 0750
  force create mode = 0740
  force directory mode = 0750

[deelmap]
  path = /srv/samba/deelmap
  guest only = yes
  guest ok = yes
  writable = yes
  force user = nobody
  force group = nogroup
  create mask = 0664

  directory mask = 2775
  force create mode = 0664
  force directory mode = 2775

Onderstaand een toelichting op de 
regels uit dit configuratiebestand:

 2, 14, 24, 35: De naam van een 
share staat altijd tussen vierkan-
te haken. Uitzondering is [global]. 
Dit betreft de configuratie van de 
Samba-server.
 6: Hier geef je aan welke IP reek-
sen gebruik mogen maken van de 
Samba server.
 11: Hiermee wordt het mogelijk 
om zonder loginnaam in te 
loggen op shares die gastgebruik 
toestaan.
 15, 25 en 36: De directory waar de 
bestanden van de Samba-share 
fysiek opgeslagen zijn op je 
server.
 16, 28: De gebruikers die toegang 
hebben tot de share. Het 
plusteken gebruik je om een hele 
Linux gebruikersgroep toegang 
te geven.
 17, 29, 39: Standaard zijn Sam-
ba-shares alleen lezen.
 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 42, 43, 

44, 45: De combinatie van create 
mask en force create mode zorgt 
ervoor dat je bestanden en direc-
tory’s die je via Samba aanmaakt 
de rechten krijgen zoals hier 
gedefinieerd.
 22, 41: Met force group wordt een 
specifieke Linux groep van een 
Samba gebruiker geselecteerd.
 40:  Force user gebruik je om 
bestanden en directory’s altijd 
onder een bepaalde gebruikers-
naam weg te schrijven.

Sla het configuratiebestand bestand 
op in /etc/smb.conf. Om gebruik te 
kunnen maken van dit configuratie-
bestand herstart je de Samba server 
met:

systemctl restart smbd

INLOGGEN OP DE SAMBA 
SHARES
Het IP-adres van je Samba-server kun 
je onder andere achterhalen via het 
commando:

ip addr

Vanuit Linux Mint krijg je vanuit de 
bestandsbeheerder toegang tot de 
Samba-shares via Bestand -> Verbin-
ding maken met server. Vul bij server 
het IP-adres in van je Samba-server. 
Kies voor type Gedeelde Windows-
map en klik daarna op de knop 
‘Verbinden’ (afbeelding 3). 

Daarna zie je de beschikbare 
shares en kun je deze openen door 
erop te klikken. Als er een loginnaam 
en wachtwoord nodig is, dan wordt 
erom gevraagd. Onder MS Windows 
type je in de adresbalk van de ver-
kenner 2 backslashes met daar-
achter het IP-adres (bijvoorbeeld: 
\\192.168.2.233) en daarna druk je op 
‘Enter’ (zie afbeelding 4).

TOT SLOT
Je hebt nu een werkende samba 
server en je kunt de configuratie 
verder naar wens aanpassen. Als 
je Samba eerst wilt uittesten, dan 
kun je de Virtualbox-image van deze 
workshop downloaden via https://
bit.ly/2GuvvQi. Het wachtwoord van 
de gebruiker linuxmag is Reshift. Alle 
gebruiksnamen en wachtwoorden 
staan in /home/linuxmag/wacht-
woorden.txt 

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.

  Afbeelding 4: toegang Samba share in MS Windows.

  Afbeelding 3: verbinding 
maken met samba share 
onder Linux Mint.
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