
39www.linuxmag.nl      02 2019

suggestie en rood een waarschu-
wing. Zo krijg je onmiddellijk tijdens 
de tests een eerste idee hoe veilig 
je systeem is. Uiteindelijk krijg je 
een samenvatting te zien van alle 
resultaten, met daarbij een lijst van 
waarschuwingen en suggesties. Bij 
elke waarschuwing en suggestie 
staat een URL vermeld met meer 
informatie die je kunt lezen als je 
meer wilt weten.

Tot slot krijg je ook een cijfer 
tussen 0 en 100 dat de veiligheid van 
je systeem voorstelt: de hardening 
index. Hoe hoger dit is, hoe veiliger 
je systeem. Het wordt berekend als 
de verhouding tussen het aantal 
tests waarop je systeem voldoende 
scoort en het aantal uitgevoerde 

tests, waarbij niet alle tests even 
veel doorwegen. Een out-of-the-box 
Linux-distributie zonder speciale 
veiligheidsmaatregelen haalt een 
score van in de 60 of in de 70. Door 
enkele suggesties te volgen, haalt je 
systeem al snel een hardening index 
van in de 80.

WAARSCHUWINGEN EN 
SUGGESTIES
Het eerste wat je na de tests van 
Lynis doet, is de lijst met waarschu-
wingen en suggesties doorlopen om 
een inschatting te maken van de 
ernst van de situatie. Elke test in de 
lijst met resultaten eindigt met een 

code tussen vierkante haken, zoals 
SSH-7408 voor een ssh-configuratie 
die gerust wat veiliger mag. Meer 
details over die test krijg je te zien 
met:

# ./lynis show details SSH-7408

Bij elk resultaat staat ook een URL, 
zoals https://cisofy.com/lynis/con-
trols/SSH-7408/. Daar krijg je wat 
meer informatie over het probleem, 
suggesties om dit probleem aan te 
pakken en eventueel wat links naar 
webpagina’s met meer achtergrond. 
Lees dit alles grondig en pak dan 
het probleem aan als je het ermee 
eens bent dat het je systeem veiliger 
maakt.

Lynis is niet specifiek voor Linux 
gebouwd: het ondersteunt een heleboel 
UNIX-gebaseerde systemen, zoals 
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, macOS, 
Solaris, AIX en HP-UX
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