– Vi är övertygade om att det här ett område som bara kommer att öka i betydelse, säger Per Söderqvist, säkerhetsexpert på
Sophos.

2017-12-18 07:50 CET

Så bygger Sophos modeller för djup
maskininlärning
Inom cybersäkerhet pratas det väldigt ofta om maskininlärning och hur det
kan bidra till att utveckla ännu bättre säkerhetslösningar. I Madeline
Schiappas artikel får läsaren en teknisk introduktion till hur Sophos arbetar
med så kallad djupinlärning, det vill säga en avancerad form av
maskininlärning där datorsystem själva utvecklar program för att lära sig att
lösa problem.
– Sophos arbetar mycket aktivt med maskininlärning. Vi övertygade om att
det är ett område som bara kommer att öka i betydelse och som hjälper oss

att skapa lösningar som effektivt möter både dagens och morgondagens hot.
Den här artikeln ger en utmärkt introduktion till hur olika former av
maskininlärning kan bidra till att snabbare upptäcka och neutralisera
cyberhot, säger Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.
Ladda ner artikeln»

Sophos skyddar över 400 000 organisationer av alla storlekar i mer än 150
länder och är världsledande inom nästa generations cybersäkerhet.
SophosLabs är en central del av verksamheten och består av ett globalt team
av säkerhetsexperter som arbetar med att säkra klienter (bärbara datorer,
servrar och mobila enheter) och nätverk med hjälp av moln- och AI-baserade
lösningar. Sophos lösningar skyddar mot ständigt nya hot i form av bland
annat gisslanprogram, skadlig kod, så kallade exploits, riktade attacker och
nätfiske.
I molnplattformen Sophos Central finns en hel portfölj av produkter och
tjänster, inklusive det avancerade klientskyddet Intercept X och brandväggen
XG. Det ger en automatiserad, synkroniserad säkerhet och en helhetslösning
som är tillgänglig via API:er. Sophos säljer sina produkter och tjänster via en
global kanal med över 47 000 partner och Managed Service Providers (MSP).
Företaget riktar sig också direkt till konsumenter med Sophos Home. Sophos
har sitt huvudkontor i Oxford, England och är noterat på Londonbörsen under
namnet ”SOPH”. Mer information finns på www.sophos.com
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