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WORKSHOP

Je begint het beste bij de waar-
schuwingen, omdat die het meeste 
impact hebben. Soms kan de oplos-
sing overigens heel eenvoudig zijn, 
bijvoorbeeld dat je je systeem dient 
te herstarten om een bijgewerkte 
kernel te draaien. Nadat je de 
wijzigingen hebt aangebracht, kun 
je overigens lynis opnieuw uitvoeren 
om te zien of hij nu nog de waarschu-
wing of suggestie toont.

DIEPER IN 
DE DETAILS DUIKEN
Vaak kom je er wel met de online 
documentatie, maar soms begrijp 
je misschien niet waarom Lynis een 
waarschuwing of suggestie geeft. 
Dan komt het logbestand van pas. 
De locatie ervan krijg je op het 
einde van de scanresultaten te zien. 
Afhankelijk van hoe je Lynis uitvoert, 
is het vaak /var/log/lynis.log of /tmp/
lynis.log.

In het logbestand krijg je exact te 
zien waarom je systeem niet aan een 
test voldeed en de impact die dat op 
de hardening index heeft, maar ook 
meer details over de suggestie om de 
veiligheid te verbeteren. Het logbe-
stand wordt overigens bij elke scan 
overschreven. Als je de resultaten 
met vorige scans wilt vergelijken, 
zorg dan voor logrotatie of maak een 
back-up van het logbestand voordat 
je Lynis opnieuw draait.

LYNIS INTEGREREN MET 
ANDERE TOOLS
Als je Lynis wilt integreren met ande-
re tools en bijvoorbeeld notificaties 
wilt sturen bij specifieke testresulta-
ten, dan is het handig om te weten 
dat na een analyse de resultaten 
ook in een machineleesbare vorm 
worden opgeslagen, namelijk in een 
report file. De locatie daarvan is 
afhankelijk van hoe je Lynis uitvoert 
vaak /var/log/lynis-report.dat of /
tmp/lynis-report.dat.

Het rapport bevat allerlei gege-
vens die elk op een regel staan. Die 
kun je dus eenvoudig met tools als 
grep en awk eruit halen en dan in je 
eigen scripts verwerken. We tonen 
hier enkele mogelijkheden.

Bepaal de hardening index:

# grep hardening_index /var/
log/lynis-report.dat | cut -d =
-f 2

Toon alle waarschuwingen:

# grep “warning\[\]=” /var/log/
lynis-report.dat

Toon het aantal suggesties: 

# grep -c “suggestion\[\]=” /
var/log/lynis-report.dat

Sommige tests plaatsen nog extra 
informatie in het rapport. Als je bij-
voorbeeld pakketten met bekende 
kwetsbaarheden geïnstalleerd hebt, 
kun je die pakketten opvragen met:

# grep “vulnerable_package\[\]=”
/var/log/lynis-report.dat | cut
-d = -f 2

Het rapport bevat ook twee unieke 
getallen voor elke host: hostid en 
hostid2. Het eerste bestaat uit 40 
hexadecimale cijfers en is afgeleid van 
het mac-adres van de computer. Het 
tweede bestaat uit 64 hexadecimale 
cijfers en is afgeleid van de ssh-sleutel 
van de computer. Beide kun je gebrui-
ken om naar je computer te verwijzen 
als je informatie uit het rapport wilt 
verwerken in andere software.

We raden je aan om zeker eens de 
inhoud van het rapportbestand 
uitgebreid te bekijken voor de 
mogelijkheden.

EXTRA OPTIES
Lynis ondersteunt heel wat opties 
om de werking ervan aan te passen. 
Meer informatie over de mogelijke 
opdrachten en opties krijg je als je 
gewoon lynis uitvoert. We bespre-
ken er hier enkele van die in sommi-
ge situaties interessant kunnen zijn.

Waarschijnlijk vind je Lynis nadat 
je het enkele keren hebt uitgepro-
beerd zo interessant, dat je het 
automatisch dagelijks wilt uitvoeren 
in een cronjob. Dan krijg je dagelijks 
de uitvoer van Lynis doorgemaild en 
hoef je maar even door de resultaten 
te gaan. Speciaal voor die situatie 

kent Lynis de optie --cronjob. Met 
die optie wacht Lynis nooit op 
gebruikersinvoer en gebruikt het 
programma geen kleur in de uitvoer.

Michael Boelen suggereert in de 
documentatie van Lynis het volgen-
de script dat je in een cronjob kunt 
uitvoeren:

#!/bin/sh

set -u
DATE=$(date +%Y%m%d)
HOST=$(hostname)
LOG_DIR=”/var/log/lynis”
REPORT=”$LOG_DIR/report-${HOST}

.${DATE}”
DATA=”$LOG_DIR/report-data-

${HOST}.${DATE}.txt”

cd /usr/local/lynis

# Run Lynis
./lynis audit system --cronjob

> ${REPORT}

# Optional step: Move report 
file if it exists

if [ -f /var/log/lynis-report.
dat ]; then

    mv /var/log/lynis-report.
dat ${DATA}

fi

Maak eerst de directory /var/log/
lynis aan en plaats dit script dan in 
/etc/cron.daily/lynis en maak het 
uitvoerbaar met sudo chmod +x /
etc/cron.daily/lynis.

Dat Lynis uit de auditwereld komt, 
zie je nog aan enkele opties van het 
programma, zoals --auditor waarmee 
je de naam van de auditor (jij dus) 
aan de uitvoer en het rapport van 
Lynis toevoegt. Dat is voornamelijk 
interessante in bedrijfsomgevingen, 
maar voor je thuisnetwerk kun je er 
ook gebruik van maken. Als je Lynis 
bijvoorbeeld in een cronjob opstart, 

LYNIS ENTERPRISE
Michael Boelen heeft ook een enterpriseversie van Lynis, met extra 
plug-ins en ondersteuning voor meerdere systemen. Daarin zit bijvoor-
beeld Lynis Collector, dat rapporten van meerdere systemen verzamelt 
en uploadt naar een centrale server. Lynis Enterprise bevat ook on-
dersteuning voor compliance audits volgens PCI-DSS, HIPAA of eigen 
policy’s, dashboards en hardening scripts die klaar voor gebruik zijn.

  Minutieus test Lynis de 
configuratie van je hele 
systeem.
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