
últ havi írásunk végére érve a NIS segítségével már
bármelyik gépen be tudtunk jelentkezni a helyi há-
lózaton. Ezt úgynevezett térképállományokkal ol-

dottuk meg, melyek egyszerû, kulcs–érték párokból álló adat-
bázisok. Így megoszthatjuk /etc/passwd vagy /etc/group fájljain-
kat, viszont a saját könyvtárunk elérése továbbra is gondot
jelent. Erre keresünk megoldást cikkünk második részében.
Az NFS-t (Network File System) szintén a Sun dolgozta ki.
Démonjai az RPC-t használják, akárcsak a NIS. Ezzel az esz-
közzel egy távoli gépen található megosztást ugyanúgy csatol-
hatsz a saját számítógépeden, mintha az illetõ könyvtár a saját
merevlemezeden lenne. Fentebb vázolt feladatunkra úgy kere-
sünk megoldást, hogy NFS-sel megosztjuk a /home könyvtárat,
amelyet minden ügyfél befûz rendszerindításkor. Lássuk,
hogyan is lehetséges ez!

Amire szükséged lesz
Az NFS-nek több változata is elérhetõ, így fontos, hogy különb-
séget tudj közöttük tenni. Az NFSv2 egy régebbi, beállítási lehe-
tõségekben kevésbé gazdag, ugyanakkor meglehetõsen üzem-
biztos változat. Az NFSv3 szerintem elõdjétõl csupán a sebessé-
gében különbözik, mert személyes tapasztalataim alapján gyor-
sabbnak bizonyult, mint a 2-es. Végezetül az NFSv4 még fejlesz-
tés alatt áll, a hivatalos rendszermagkiadásban nem is támogatott.
Ügyféloldali NFS-támogatáshoz a rendszermagba bele kell
fordítanod a File systems/Network File Systems/NFS file

system support lehetõséget, ami fordítható modulként is,
ekkor a neve nfs.o lesz. Az NFSv3 protokollhoz még a Provide

NFSv3 client support is szükséges, ami ugyancsak a fenti útvo-
nalon érhetõ el. Ellenõrizd még a mount változatszámát a
mount -V paranccsal, mert ebbõl legalább a 2.10m-es válto-
zatra lesz szükséged.
A kiszolgálóoldal valamivel összetettebb, itt ugyanis választ-
hatsz rendszermag-, illetve alkalmazásszintû megvalósítás
között. A rendszermagszintû megvalósítás mellett szól, hogy
gyorsabb és a legtöbb terjesztés is csak ezt tartalmazza, vagy
legalábbis alapértelmezésként ezt telepíti. A rendszermagban
a fentebb megismert útvonalon válaszd ki az NFS server

support-ot, modulként fordítva a neve nfsd.o. Az NFSv3-hoz
ismét ki kell választani egy másik lehetõséget, ami a Provide

NFSv3 server support. Természetesen akkor is szükséged van
felhasználói szintû programokra, ha a rendszermagalapú
kiszolgálót választod. Debian alatt a csomagok neve: nfs-

common és nfs-kernel-server.

Kiszolgálóoldal – /etc/exports
Most – hogy túl vagy a nehezén – ismerkedj meg a fõ beállító-
állománnyal! Az NFS-kiszolgálót nem lehet úgy finomhangol-
ni, ahogyan más alkalmazásoknál esetleg megszoktad. Rend-
szerint beállíthatod, hogy a kiszolgálón ki és mit érhet el, illetve
megszabhatsz egy-két apróságot az egyes megosztásoknál. Itt
ügyféloldali módosítások szükségesek a hatékony mûködés-
hez, de minderrõl késõbb bõvebben szót ejtek.
A /etc/exports fájl nagyon egyszerû felépítésû: bejegyzésekbõl

áll és minden bejegyzés egy sor. A sor # utáni része
megjegyzés. Egy bejegyzés a következõképpen fest:

helyi_konyvtar

�gepA(tulajdonsag1,tulajdonsag2) 
�gepB(tulajdonsag1,tulajdonsag2)

A helyi_konyvtar egyszerû abszolút útvonal a megosztandó
helyi könyvtárra.
A gepA DNS-név vagy IP-cím lehet, mindkettõ esetében
használhatod a *-ot és a ?-et, ha egy tartományt kívánsz
lefedni. A következõ például teljesen szabályos:
*.turorudi.hu, 192.168.*. IP-címek esetén még
a következõ kifejezéseket is használhatod:
192.168.0.0/255.255.0.0, 192.168.0.0/16. Én az
utóbbi jelölést pártolom, mert biztonságosabb, mint a tarto-
mánynevek használata, és a hálózati cím is azonnal látszik.
Végezetül a tulajdonság a következõk egyike lehet:
ro – a megosztás csak olvasható, nem kötelezõ megadni, mivel
ez az alapértelmezés.
rw – a megosztás írható és olvasható.
no_root_squash – alapértelmezésben a rendszergazda
minden NFS-megosztásra történõ írása és olvasása nobody-
ként hajtódik végre. Ezt bírálhatod felül ezzel a beállítással,
bár nem ajánlom a használatát, mert komoly biztonsági koc-
kázatot jelent.
no_subtree_check – ha egy fájlrendszernek csupán egy
alkönyvtárát osztod meg, NFS-kiszolgálóként minden egyes
kérésnél ellenõriznie kell, hogy a kért állomány megtalálható-e
az alkönyvtárban. Ezt az ellenõrzést kapcsolhatod ki ezzel a
lehetõséggel, ami jelentõsen gyorsítja a kérések lekezelését.
sync – ezzel a lehetõséggel minden egyes fájlmûvelet csak
akkor ér véget, ha a tényleges lemezre írás megtörtént. A segít-
ségével megakadályozhatod, hogy egy esetleges lefagyás
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következtében elvesszenek a felhasználók mentett állományai.
Ennek árát viszont a teljesítmény oldalán meg kell fizetni:
a sync mind a kiszolgálót, mind a hálózatot erõsen leterheli
(lásd még: man 5 exports).
Most készítsünk egyszerû /etc/exports fájlt! Én a felhasználók
saját könyvtárait így osztottam meg:

# /etc/exports - NFS megosztasok

/home 192.168.0.0/16(rw,no_subtree_check,sync)

Eddig nem volt nehéz, igaz? A kapcsolókkal azért el lehet bíbe-
lõdni egy ideig, velem például érdekes módon az történt, hogy
amikor a sync nem volt megadva, a NIS-en keresztül nemrég
bejelentkezett felhasználó saját könyvtárát a helyi rendszergazda
látta egy ideig. Ha bekapcsoltam, minden rendesen mûködött,
a helyi rendszergazda semmit nem látott a központi felhasználók
könyvtáraiból. Minderre rájönni azonban eltartott egy darabig.
Ezt követõen indítsd újra az NFS-démont:
/etc/init.d/nfsserver restart. Ha valamilyen írás-
módbeli hibát vétettél a /etc/exports állományban, azonnal
kiírja. A legtöbb esetben csupán annyi a hiba, hogy a gépnév
és a lehetõségeket tartalmazó zárójel közé nem szabad szóközt
tenni. Sok kezdõ rendszergazda keresi órákig a hibát, mire
rájön, hogy csak egyetlen szóközzel ütött többet.

Az ügyfél
Az ügyfélnek sincs nehéz dolga, mindössze be kell tûrnie
a kiszolgáló megosztott könyvtárát, valahogy így:

$ mount -t nfs 192.168.0.254:/home /home

Figyelj arra, hogyha az ügyfélgépen a /home-ban korábban volt
valami, a befûzést követõen nem fog látszani. Továbbá azt is
tartsd szem elõtt, hogy a fájlrendszer típusának nfs-t adtam
meg. Teljesen mindegy, hogy a 192.168.0.254 gépen a /home

ext2fs csereterületen, a ReiserFS fájlrendszeren, vagy valami
máson van-e. Az ügyfél ugyanúgy fûzi be, csak a megosztás-
nevet kell hozzá tudni. Meg lehet-e oldani, hogy rendszerindí-
táskor ez önmûködõ legyen? Mi sem egyszerûbb: a /etc/fstab-ba
vedd fel a következõ sort:

192.168.0.254:/home /home nfs defaults 0 0

Itt is fontos, hogy a fájlrendszer típusa nfs legyen. Az nfs
jelzésû lemezrészek lesznek utoljára befûzve. Az is igen
lényeges, hogy az utolsó két szám 0 legyen, mivel az NFS
nem használja õket.

Az utolsó simítások
Fentebb említettem, hogy az NFS-t igazán ügyféloldalon lehet
szabályozni. Lássunk néhány fogást ezek közül!
Az NFS-megosztásokat lágyan (soft) és mereven (hard) is be
lehet fûzni. Lágy befûzés esetén egy esetleges hiba következ-
tében az NFS-ügyfél jelzi a folyamatnak a hibát és véget ér.
Vannak programok, amelyek tudják ezt kezelni, de a legtöbb
nem képes rá, így legtöbbször adatvesztés tapasztalható. Ezzel
szemben merev befûzés esetén a kernel mindaddig nem ér
véget, amíg a kiszolgáló újra elérhetõvé nem válik. Ilyenkor
alapértelmezésben le sem lehet lõni, csak egy „erõs” kill-lel.
Az intr lehetõség viszont megállíthatóvá teszi, így akár
CTRL+C-vel, akár egyszerû kill-lel sírba lehet küldeni. Módo-
sítsuk tehát a fenti /etc/fstab bejegyzésünket, hogy a /home-ot
mereven fûzze be:

192.168.0.254:/home /home nfs rw,hard,intr 0 0

Létezik két lehetõség, az rsize és a wsize, amelyek azt a mére-
tet határozzák meg, hogy a kiszolgáló, illetve az ügyfél olvasás-
kor és íráskor mekkora adatot küldjön egyben el egymásnak.
Az alapértelmezés 4096 bájt, amely jó átlagérték, de a helyi igé-
nyek kielégítésére, a hálózat leghatékonyabb kihasználására nem
elégséges. Mindenképpen 1024 valamely többszörösében kell
gondolkodnunk, amely azonban nem lehet nagyobb 8192-nél.

Hogy melyik beállítás a nyerõ, csak kísérletezéssel lehet
megállapítani: fûzd ki a /home-ot, majd vissza, és kezdd
mondjuk 1024-gyel:

$ umount /home

$ mount -t nfs -o rsize=1024,wsize=1024 

�192.168.0.254:/home /home

Most mérd le az írás sebességét! Forrásnak érdemes a /dev/null-t
választani, mert ez akkora, „amekkorának akarod”. A próba
akkor lesz pontos, ha az állomány meghaladja a kiszolgáló
fizikai memóriájának kétszeresét:

$ time dd if=/dev/zero of=/home/balazs/teszt 

�bs=1k count=640000

A kapott idõt jegyezd fel, majd a /home/balazs/teszt-et írd vissza
a /dev/null-ba. Így az olvasás sebessége is megvan. Az újabb pró-
bához fûzd ki a /home-ot, ezáltal az átmeneti tárolók is kiürülnek.
Lehet, hogy a végén más érték lesz a leghatékonyabb íráshoz,
mint olvasáshoz, de ezen ne lepõdj meg. Ha minden próbával
végeztél, a /etc/fstab-ot is szerkeszd át, hogy az ügyfél újraindítás
után is megfelelõ rsize, wsize értékekkel fûzze be a /home-ot.

Tehát…?
Tehát készen vagyunk. Központilag, egy helyen veheted fel
a felhasználókat, akiknek egy helyen van a saját könyvtáruk,
mégis külön gépeken dolgoznak. 
Gratulálok, szép munka volt!
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