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Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document richt zich op de ondersteuning van de producten PortSentry, Logcheck/LogSentry en
HostSentry die oorspronkelijk ontwikkeld en gedistribueerd werden door Psionic Technologies (dat
in 2002 verworven werd door Cisco Systems).

Zie de conventies van Cisco voor meer informatie over documentconventies die in technische tips
worden gebruikt.

Q. Wat zijn PortSentry, Logcheck/LogSentry en HostSentry?

A. De Sentry-tools bieden host-level beveiligingsdiensten voor het UNIX-platform. PortSentry,
Logcheck/LogSentry en HostSentry beschermen tegen portscans, automatiseren logbestanden en
detecteren continu verdachte loginactiviteit.

V. Ondersteuning van Cisco PortSentry en de andere Sentry Tools?

A. Nee, Cisco ondersteunt PortSentry en de andere Sentry Tools niet.

Deze software is vrijgegeven voor de open source-gemeenschap na de verwerving van
psychologische technologieën door Cisco Systems in 2002

Neem contact op met technische ondersteuning van Cisco omdat deze geen ondersteuning
kunnen bieden. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, richt u deze dan op SourceForge en de
open source gemeenschap.

V. Waar kan ik heen voor de nieuwste versie en voor andere
ondersteuningskwesties met betrekking tot het Sentry Tool?

A. Raadpleeg de overzichtspagina van de gereedschappen voor het inzenden van het project voor
de nieuwste bestandsindelingen, documentatie en ondersteuningsvragen.
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