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cd /usr/ports/net/samba/
make
make install
make clean

Opret et dir for logging af aktiviteter:
mkdir /var/log/samba
chmod 700 /var/log/samba

For så at få Samba til at starte op når maskinen booter op skal der aktiveres et script, det gøres således:
mv /usr/local/etc/rc.d/samba.sh.sample /usr/local/etc/rc.d/samba.sh

Sæt rettigheder på så der ikke er andre end root der kan editere i den:
chmod 750 /usr/local/etc/rc.d/samba.h

Kopiere den default Samba config fil så Samba kan læse den:
cp /usr/local/etc/smb.conf.default /usr/local/etc/smb.conf

For at Samba kan kommunikere med Windows skal encrypt passwords = yes sættes til at være Yes! Dette
gør at windows' krypteringen stemmer overens med Linux.

For at ændre denne indstilling skriv da:
ee /usr/local/etc/smb.conf
for at komme ind I konfigurationsfilen

Tilføj en bruger til SMB:
/usr/local/bin/smbpasswd brugernavn

Kommentar af limemedia d. 14. Jan 2004 | 1

Evt ville en alternativ installations-rute være god, hvor du både forklarer "ports" vejen som nu, men
samtidig også en beskrivelse af en source installation, med de afhængigheder, problemer og overvejelser
det nu giver.

Kommentar af simonvalter d. 14. Jan 2004 | 2

Jeg syntes det er en udemærket guide til opsætning, måske det lige også skulle nævnes at workgroup skal
sættes, og så et hurtigt eksempel på en share, eller henvis til at der er eksempler på en share i smb.conf.
Med de få ting kan alle få deres første share til at virke. En guiden over konfigurationen kunne være på sin
plads, men jeg syntes det er fint den bliver holdt simpel her, måske i en anden artikel.
[edit]

en alternativ instalation som ljweb forslår: ja ports er jo en source instalation, og hvis du spørger mig, den
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eneste rigtige. med ports kan du altid holde din instalation uptodate med portupgrade, det gør en
afinstalation nemmere, og du er sikker på at overholde freebsd's struktur.
[/edit]

Kommentar af skwat d. 05. Jun 2005 | 3

Hvis man følger den punkt for punkt, køre samba ikke.

Kommentar af riversen d. 13. Jan 2004 | 4

Synes det er en OK artikel. Som loadet skriver, er det eksempler på definition af shares i conf filen. Nu har
jeg kun prøvet i Linux Debian, men brugeren skal jo både oprettes i systemet og i Samba, hvilket heller
ikke er nævnt (beklager hvis det ikke er sådan i FreeBSD)

Med system mener jeg ikke i windows, men en unix bruger.

Kommentar af human d. 01. Aug 2004 | 5
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