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zorg dan dat het programma wordt 
uitgevoerd als lynis audit system 
--cronjob --auditor “Cron”. Zo kun 
je later altijd in het gegenereerde 
rapport zien dat de test door je 
cronjob is uitgevoerd en niet door 
jou manueel.

PROFIELEN
Lynis maakt gebruik van profielen 
om allerlei opties in te stellen. Het 
standaardprofiel is gedefinieerd in 
het bestand default.prf in de direc-
tory van Lynis. Bekijk dit bestand 
maar eens om te zien wat de stan-
daardinstellingen zijn. Uiteraard kun 
je ook een eigen profiel aanmaken 
als je voor een specifieke machine 
andere instellingen wilt. Met de 
optie --profile duid je het profiel aan 
dat Lynis dient te gebruiken.

Maar je hoeft die optie niet op te 
geven. Lynis haalt zijn instellingen 
immers niet alleen uit default.prf, 
maar ook uit custom.prf. Als je in 

dit laatste bestand de instellingen 
zet die je wilt aanpassen, vergele-
ken met de standaardinstellingen, 
overschrijven die de instellingen 
uit default.prf wanneer Lynis ze 
inleest. Zo kun je op elke machine 
een bestand custom.prf plaatsen 
met specifieke instellingen voor die 
machine.

Zo merkten we dat we op Rasp-
bian de waarschuwing kregen dat 
geen security repository gedefini-
eerd was. Maar in tegenstelling tot 
Debian komen security updates bij 
Raspbian niet in een afzonderlijke 
repository, maar in de hoofdrepo-
sitory. Die onterechte waarschuwing 
konden we uitschakelen met de 
volgende regel in custom.prf:

debian-skip-security-repository
=yes

Als je een specifieke test wilt 
uitschakelen, bijvoorbeeld die voor 
de ssh-configuratie, dan voeg je een 

regel zoals de volgende toe met de 
code voor de test:

skip-test=SSH-7408

Sommige tests laten ook nog opties 
toe die je elk afzonderlijk kunt uit-
schakelen. Bijvoorbeeld om voor een 
specifieke machine niet te waarschu-
wen als root logins mogelijk zijn:

skip-test=SSH-7408:permitroot
login

Uiteraard documenteer je dit 
soort aanpassingen het beste in 
je profiel met commentaarregels, 
zodat je later nog weet waarom je 
een specifieke test uitgeschakeld 
hebt. Zo kun je niet alleen voor 
specifieke besturingssystemen een 
eigen profiel aanmaken, maar ook 
voor specifieke rollen (webserver, 
mailserver, desktopsysteem) of je 
kunt zelfs verschillende beveiligings-
niveaus in profielen definiëren als je 

niet al je machines even streng wilt 
aanpakken.

Met de volgende opdracht toon 
je overigens welke profielbestanden 
Lynis detecteert:

# ./lynis show profiles

In het begin van de uitvoer van een 
audit toont Lynis dat ook. En op de 
volgende manier kun je de actieve in-
stellingen opvragen die Lynis uit de 
gevonden profielbestanden haalt:

# ./lynis show settings 

EN VERDER
Lynis geeft je heel wat informatie 
en door de aangeboden links te 
lezen, leer je enorm veel bij over 
beveiliging. Je krijgt er wel heel wat 
werk bij, want de suggesties moet je 
zelf nog implementeren. Maar al dat 
werk is het zeker waard: je systemen 
worden er veiliger door en je wordt 
zelf een beveiligingsexpert! 

ZELF PLUG-INS 
SCHRIJVEN
De architectuur van Lynis is 
volledig modulair. Je kunt zelf 
je plug-ins schrijven met extra 
tests die je op je machines 
wilt uitvoeren. De online do-
cumentatie helpt je daarmee 
verder (https://cisofy.com/
documentation/lynis/plug-
ins/development/). Er is zelfs 
een heuse Lynis Software 
Development Kit (SDK).

  Deze waarschu-
wingen en sugges-
ties gaan ons even 
bezighouden…

  Documenteer 
je aangepaste 
profielen, zodat 
je later nog 
weet waarom je 
specifieke tests 
uitgeschakeld 
hebt.

  Je vraagt Lynis eenvoudig meer de-
tails over de resultaten op een test.
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