
                                                                                 
  

 
PRESSMEDDELANDE 
 

 

Enea visar ny funktionalitet för Cyber 
Security i Qosmos ixEngine på RSA i San 

Francisco 

 
Qosmos ixEngine stärker positionen som marknadsledande inom 

inbyggd Deep Packet Inspection för nätverkssäkerhet med ny 
funktionalitet som inbyggd motor för regelstyrning, transaktionell 

DPI, och deep file inspection. 
 
STOCKHOLM, Sverige, 8:e februari, 2017 – Enea® (NASDAQ OMX Nordic:ENEA) kommer att 

delta på RSA Conference i San Francisco 13 till 17 februari. Företaget kommer visa de senaste 

funktionerna i Qosmos ixEngine som ger leverantörer av nätverkssäkerhetslösningar tydliga 

fördelar, bland annat en inbyggd motor för regelstyrning, bättre hantering av användaraktivitet 

inom olika applikationer, och effektivare utvecklingscykler. 

 

Qosmos ixEngine inuti säkerhetslösningar 

 Qosmos ixEngine klassificerar trafik och extraherar metadata som används för att aktivt 

upprätthålla av säkerhetsregler: Next Generation Firewalls (NGFW), Security Information 

and Event Management (SIEM) 

 Qosmos ixEngine extraherar innehållet i filer samt metadata och använder det för en 

detaljerad analys av innehållet: Malware protection, Data Loss Prevention (DLP), Threat 

Intelligence 

 

Den kommande versionen av Qosmos ixEngine kommer att innehålla följande funktionalitet för att 

utveckla säkerhetslösningar: 

 

Inbyggd motor för regelstyrning 

En motor för regelstyrning är en del av säkerhetstillämpningar som korrelerar, förändrar och 

manipulerar data vid runtime, baserat på fördefinierade regler: t.ex. NGFW, DLP, och produkter 

för att upptäcka skadlig programvara. Utvecklare kan nu använda Qosmos ixEngines API:er för 

att konfigurera regler och ladda dem i motorn vid produktion. Reglerna definieras i ett lättanvänt 

JSON-format. 

 

Transaktionell DPI 

Användningen av molntjänster och OTT-applikationer kan innebära ett säkerhetshot för företag. 

För att skydda företaget från skadlig kod och förhindra dataförlust, måste företagets IT-

administratörer kunna blockera eller tillåta användarnas aktivitet inne i applikationerna. Qosmos 

ixEngine nya transaktionella DPI ger en beskrivning av användaraktiviteten inom tillämpningar för 

filöverföring, strömningstjänster och sociala nätverk (t.ex. "Hämta fil" i Facebook). 



                                                                                 
  

   

Deep File Inspection 

En ny mjukvarumodul som undersöker filer för att skydda mot inkommande skadliga program (till 

exempel phishing) och för att förhindra förlust av data genom exfiltration av känsliga filer över 

nätverk. Deep File Inspection upptäcker filtyp, kontrollerar överensstämmelsen mellan MIME-typ 

och filnamnstillägg, beräknar filhash, och extraherar metadata för att hjälpa utvecklaren att 

analysera filens innehåll. 

 

För mer information (på engelska): http://www.qosmos.com/cybersecurity/overview/. 

 

"Qosmos ixEngine är nu ännu mer attraktivt för säkerhetstillämpningar", säger Thibaut 

Bechetoille, VD för Qosmosdivisionen inom Enea. "Säkerhetsleverantörerna kan fokusera sina 

utvecklingsresurser på att bygga starka säkerhetsprodukter, utan att behöva oroa sig för DPI-

teknik" 

 

Qosmos ixEngine är ett Software Development Kit (SDK). Det består av bibliotek och verktyg 

som är lätta att integrera i nätverks- och säkerhetsprodukter. Det anses vara en de facto-standard 

för IP-klassificering och extraktion av metadata. Säkerhetsspecialister använder Qosmos 

programvara och tjänster för att få insyn i applikationer, snabba på utvecklingen och förstärka 

förmågan i nya lösningar. Qosmos är en division inom Enea sedan december 2016. 

 

Besök Qosmos i monter 2519 för att se hur Qosmos programvara kan göra säkerhetslösningar 

bättre. 

 

För att boka ett möte, klicka här.  

 

För mer information om RSA, klicka här. 

 

För att få en gratis inpasseringsbiljett till konferensens utställningshall, registrera dig med denna 

kod: XE7QSMZZ 

 
 
 

Kontakt: 

Fredrik Medin, SVP Marketing and Communications  

Telefon: +46 709 71 40 11 

E-post: fredrik.medin@enea.com  

 

Erik Larsson, VP Marketing  

Phone: +33 1 70 81 19 00 

E-mail: erik.larsson@qosmos.com  
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Om Enea  

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa 

våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast 

beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala 

mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor 

på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till 

medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, 

Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Upptäck 

mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com. 
 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® 
Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea 
OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System 
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s 
oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB. 
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