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Bestanden delen in je netwerk
WAT IS DE EENVOUDIGSTE METHODE?

Wat doe je als je bestanden wilt delen in je netwerk en je hebt geen nas of homeserver? Wij zochten uit 
hoe je zo gemakkelijk mogelijk bestanden deelt in Linux Mint! Filip Vervloesem

Vandaag de dag wil je niet 
meer met usb-sticks of 

externe schijven klungelen om thuis 
snel enkele bestanden te delen. De 
meeste thuisnetwerken zijn inmid-
dels gebaseerd op Gigabit Ethernet. 
Dat betekent dat je ongeveer 115MB 
per seconde of een goede 7GB per 
minuut kan kopiëren over het net-
werk. Maar wat is nou de eenvou-
digste methode om via het netwerk 
bestanden te kopiëren tussen twee 
systemen? In ons voorbeeld gaan we 
aan de slag met twee Linux-syste-
men: één met Linux Mint 19 en een 
tweede met Debian 8. De gebruikte 
tools werken overigens ook samen 
met Windows.

SHARING OPTIONS
Om te beginnen, kijken we welke 
opties Linux Mint out-of-the-box 
aanbiedt. Je kan rechtstreeks vanuit 
de bestandsbeheerder Nemo een 
map delen via de optie ‘Sharing 

Options’. Het is niet mogelijk één of 
meerdere bestanden te selecteren 
om te delen. Je moet steeds een 
volledige map delen. De eerste keer 
dat je een map wilt delen, moet 
Linux Mint nog extra software 
installeren. Klik daarvoor op de 
knop ‘Installeren’ in de blauwe balk 
onderaan het venster. Bevestig dat 
je extra pakketten voor Samba wilt 
installeren en herstart Linux Mint 
om de wijzigingen door te voeren. 
Open nu opnieuw het Sharing Op-
tions-venster en klik op ‘Deze map 
delen’ en ‘Create share’ om de map 
te delen. Op de tweede computer 
zoek je nu naar gedeelde mappen in 
de bestandsbeheerder. De precieze 
procedure verschilt afhankelijk van 
de gebruikte desktopomgeving. Met 
de standaardinstellingen moet je nu 
je gebruikersnaam en wachtwoord 
van de eerste computer ingeven op 
de tweede computer om de gedeelde 
map te benaderen.

EXTRA GEBRUIKER
Helaas werkt dit niet vlekkeloos. 
Samba, de achterliggende software 
om mappen te delen, heeft immers 
zijn eigen gebruikersdatabase. Wil 
je bijvoorbeeld een map van de 
gebruiker ‘filip’ op jouw Linux Mint 
machine delen, dan moet je voor die 
gebruiker nog een Samba-wacht-
woord aanmaken. Dat doe je met 
het volgende commando in een 
terminalvenster:

$ sudo pdbedit -a filip

Dat wachtwoord staat los van het 
wachtwoord waarmee je inlogt op 
Linux Mint. Het is jammer dat je 
nog een extra wachtwoord moet 
aanmaken om bestanden te delen. 
Anderzijds hoef je zo jouw gebruikers-
wachtwoord aan niemand anders te 
geven. Met het Samba-wachtwoord 
kan je alleen in gedeelde mappen, 
maar je kan er niet mee inloggen op 
je computer. Voor de volledigheid 

vermelden we nog even hoe je een lijst 
opvraagt van alle Samba-gebruikers 
(sudo pdbedit -L), een gebruiker 
verwijdert (sudo pdbedit -x filip) 
en een Samba-wachtwoord wijzigt 
(sudo smbpasswd filip).

GASTTOEGANG
Vind je dat gedoe met wachtwoor-
den maar niets, dan kan je de 
map ook delen met iedereen in je 
netwerk. Daarvoor vink je de optie 
‘Gasttoegang’ aan en klik je op 
‘Modify share’ in het ‘Sharing Opti-
ons’-venster. Gastgebruikers krijgen 
slechts toegang om te lezen, maar 
niet om te schrijven. Ze kunnen dus 
geen bestanden verwijderen, nieuwe 
directories aanmaken of bestanden 
met jou delen. Op die manier is 
gasttoegang alleen bruikbaar voor 
éénrichtingsverkeer. Wil je in beide 
richtingen bestanden delen, vink 
dan bijkomend de optie ‘Anderen 
toestaan om bestanden in deze map 
aan te maken en te verwijderen’ 
aan. Zo hebben gasten dezelfde toe-
gangsrechten als gebruikers die met 
een wachtwoord aangemeld zijn. Als 
de toegangsrechten van de map niet 
volstaan om dat mogelijk te maken, 
wijst Nemo je daarop (zie afbeelding 
2). Klik op ‘Add the permissions 
automatically’ om dat op te lossen. 
Maar let op: een erg veilige methode 
is dat niet! Iedereen in jouw netwerk 
kan nu immers alle bestanden in de 
gedeelde map verwijderen. Deel dus 
zeker géén belangrijke data waarvan 
je geen back-ups hebt met schrijftoe-
gang voor gasten.

LAN SHARE
Een alternatief om snel bestanden 
uit te wisselen tussen computers is 

  Afbeelding 1: Bestanden delen vanuit 
Nemo vereist nog extra software.
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