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Samba adalah salah satu aplikasi untuk melakukan sharing file atau folder. Samba sepengetahuan saya 
adalah plesetan dari SMB. Untuk lebih mempermudah disebut saja Samba.

Pada kesempatan ini, saya mencoba melakukan sharing beda OS, yaitu windows dan ubuntu. Gmana 
jadinya. Mari kita lihat  :-)

Pertama kita masuk ke Windows dulu.

# Atur properties dari Networknya. Klik Kanan Network-Properties.



# Klik Local Area Connection

# Klik Properties



# Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Klik Properties.



# Buat seperti ini.

# Mencari Nama Work Group dari komputer. Klik kanan Computer-Properties.



# Ini dibutuhkan saat setting di Linux Ubuntunya. Nama workgroupnya harus sama.

Sekian dulu di windowsnya, saatnya masuk linux,,,

# Masuk sebagai root

# Install Samba



# Ketik Y untuk melanjutkan proses install samba

# Install samba selesai akan tampil seperti ini.



# Selanjutnya install system config samba 

# Ketik Y untuk melanjutkan proses instalasi



# Buka Samba. Caranya klik System-Administration-Samba

# Masukkan password laptop/PC Anda.



# Klik tanda + untuk menambahkan folder yang akan di share

# Cari folder yang akan di share dengan klik Browse. Beri tanda centang pada Writable dan Visible.



# Tentukan hak akses. Siapa saja yang boleh mengakses folder yang disharing. Saya pilih acces to 
everyone agar semua orang bisa mengaksesnya. Klik OK.

# Tampilannya seperti ini.



# Klik Preferences – Server Settings

# Atur workgroup agar sama dengan workgroup di Windowsnya.



# Masuk ke Pictures. Klik Places-Pictures

# Klik kanan Folder yg akan dishare. Pilih Sharing Option.



# beri tanda centang seperti gambar dibawah 

# Klik add permision automatically.



# Akan tampil seperti ini. Folder Logo UIN setelah dishare.

# Setelah itu tancapkan Kabel Cross di kedua laptop. Kenapa Pakai Cross? Karena kita akan 
menghubungkan laptop dengan laptop. (Kabel cross menghubungkan device yang sama misal laptop dg 
laptop, Switch dg switch, dsb)

# Atur Eth0 nya. Klik tanda Wifi, pilih VPN Connection – Configure VPN.



# Pilih Tab Wired. Klik Auto eth0 dan pilih Edit.

# Pilih Tab IPv4 setting. Atur sedemikian rupa seperti gambar di bawah. 
Pilih Method Manual. Klik Add. Masukkan Address (harus satu network dg IP Address di Windows). 
Gateway juga samakan dg yg di Windows. Begitu pula dg DNS nya. Klik Apply.



# Masukkan password laptop anda.

# Cek di bagian Network. Seharusnya sudah tampil seperti gambar di bawah.



# Tampilan di Windows



# Buka PULUNG. Akan muncul folder yang di sahring. Salah satunya Logo UIN.

# Buka logo UIN dan tereeeeeng. Anda bisa mengcopy logo UIN yang ada terletak di Ubuntu ke folder 
di Windows. 

Sekian. Apabila masih banyak kekurangan,,semata-mata karena masih kurangnya pengetahuan saya.

– S.O.S -
Salam Open Source


