COMODO’dan siber tehditlere karşı güvenlik kalkanı

Firmalar Siber Saldırılara Yeni Nesil
“Comodo Securebox” ile Karşı Koyacak
COMODO, Securebox yazılımının yeni sürümünü piyasaya sundu.
SecureBox 2.0 sayesinde, şirketler özellikle kontrollerinin sınırlı olduğu
uç noktalarda, şirketleri için kritik olan uygulamaları, enfekte olmuş
ortamlarda dahi koruyabilecek.
Comodo’nun sunduğu bu çözüm ile korunan firmalar, SSL dinleme,
Keylogger vb gibi sisteme sızmış her türlü saldırıya karşı verilerini ve
uygulamalarını güvende tutabilecek.
İSTANBUL, 16 Haziran 2015 - Türk mühendis ve girişimci Melih Abdulhayoğlu
tarafından kurulan, siber güvenlik çözümlerinin küresel öncüsü ve geliştiricisi olan
COMODO, Comodo SecureBox yazılımının yeni sürümünün dünya çapında iş
dünyasının kullanımına sundu.
COMODO SecureBox 2.0, yenilikçi güvenlik çözümleri ile aşılamayan sorunları
çözmek için COMODO patent başvurusunu yapılmış olduğu koruma (containerization)
teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde uygulamalar, bilgisayarda korunaklı ve
tamamen fonksiyonel bir bölüme yerleştiriliyor. Kritik önemdeki uygulamaları, bir uç
noktada daha önce yerleşmiş olan zararlı yazılımlardan ayıran ve onları koruyan
COMODO SecureBox, şirketler için önemli olan kritik uygulama ve verilerin çalınmasını
engeliyor. COMODO SecureBox teknolojisi kullanıcıları, zararlı yazılım, uzaktan ele
geçirme, tuş kaydetme (keylogging), SSL dinleme (SSL sniffing), bellek çalınması,
sıfırıncı gün zararlı yazılımları veya veri sızıntısından korunarak, uygulamalarını
özgürce çalıştırabiliyor, kullanabiliyor; bilgi paylaşımı yapabiliyor ve e-ticaret işlemleri
gerçekleştirebiliyor.
COMODO SecureBox Ürün Müdürü Hasan Türkyılmaz, "COMODO SecureBox
bilgisayar üzerinde bilgisayar ile uygulama sunucusu arasında güvenli ve tehditlere
dayanıklı bir kontrol mekanizması oluşturarak müşterilerinin internet teknolojisinin
gücünü güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Her ölçekteki şirket COMODO

SecureBox ile çalışabilir ve kendi kontrolü dışındaki - satış noktası sistemleri (POS
Sistemleri) ve erişimleri dışında kalabilen kullanıcıya ait uç noktalar gibi - uç noktaları
kontrol altına alabilmek için bu yazılımı bilgi işlem sistemlerine entegre edebilir." dedi.
COMODO SecureBox 2.0'en güncel ve önemli özelliği olan yeni yönetim konsolu,
şirketlerin bilgi işlem sorumlularına şu avantajları sağlıyor:
•

•
•
•

•
•
•

Hem Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) hem de yerinde kurulum modelleri
Bağlı olan herhangi bir uç noktadan alınan bilgilerle oluşturulan tehdit ve aktivite
raporları
Çeşitli bilgisayar gruplarına birden fazla güvenli uygulama atama özelliği
Güvenli uygulamalar için otomatik imza özelliği
Güvenli uygulamaların uzaktan yönetilebilmesi
RSA anahtar yöneticisi entegrasyonu
Uç noktanın kritik uygulamalara erişiminin karantinaya alınabilmesi

COMODO Securebox'ta ayrıca şu özellikler bulunuyor:
• Dış uygulamalar tarafından gerçekleştirilen bellek çalınmasına karşı güvenli
uygulamaların engellediği Bellek Çalınma Önlemi (Anti-Memory Scraping)
• Klavye sanallaştırma teknolojisinin kullanıldığı Keylogger Önlemi (AntiKeylogging)
• COMODO'nun güvenilir kök sertifikası listesinin kullanıldığı ve kötü amaçlı SSL
bağlantılarının tespit edildiği SSL Sniffing Önlemi (Anti SSL Sniffing)
• Hackerlar tarafından söz konusu bilgisayara erişim denemelerinin engellendiği
Uzaktan Ele Geçirme Önlemi (Remote Takeover Protection)
• Uygulamaların kullandığı ek servislerin koruma altına alınması
• Makineye özel parametreler ile uçnokta tanıma mekanizması ile sunucu tarafı
doğrulama sistemi entegrasyonu
• Web tabanlı uygulamalarda, istenmeyen URL'ler için özelleştirilmiş URL
engelleme
• Kritik uygulamalar için, bilgisayarların yeniden başlatılması sonrası otomatik
güvenli uygulama içerisine alınması
COMODO SecueBox kapsama teknolojisi yakın zamanda InfoSecurity'nin 2015 Küresel
Mükemmellik ödüllerinde1 "Saldırı, Tespit ve Önlem" kategorisinde Altın Madalya almaya
hak kazanmıştır.
COMODO’nun kurucusu ve CEO'su Melih Abdülhayoğlu'nun; SecureBox hakkındaki
LinkedIn.com adresinde year alan yazısını okuyabilirsiniz: https://goo.gl/6YA3Zn
Ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve COMODO SecureBox'ın bir tanıtımı için kayıt olmak
istiyorsanız; https://securebox.COMODO.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
COMODO Hakkında
Her bir sayısal işlemin özel bir güven ve güvenlik katmanı hak ettiği ve gerektirdiği
inancından hareket eden COMODO siber güvenlik çözümleri geliştirme konusunda
dünya çapında öncü bir kuruluştur. COMODO’nun SSL sertifikaları, antivirüs ve uç nokta
güvenlik liderliğinin yanı sıra gerçek koruma teknolojisi alanındaki uzun geçmişine

güvenen bireyler ve kurumlar, en kritik bilgilerinin kimlik denetimi, doğrulanması ve
güvenliğinin sağlanması için firmanın kendini kanıtlamış çözümlerini tercih ediyor. Uç
nokta, ağ ve mobil güvenliğinin yanı sıra kimlik ve erişim yönetimini de kapsayan veri
koruması sunan COMODO’nun kendisine ait teknolojileri günümüzdeki kötü niyetli
yazılım ve siber saldırı sorunlarının çözülmesini sağlıyor. Binlerce kurumsal müşterinin
online işlemlerinin güvenliğini sağlayan ve 85 milyon üzerinde masaüstü
güvenlik yazılım yüklemesine sahip COMODO “Creating Trust Online®” (COMODO
Online Güven Sağlar) mottosu ile hareket ediyor. Merkezi ABD Clifton, New Jersey’de
bulunan COMODO’nun Çin, Hindistan, Filipinler, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik
Krallık’ta ofisleri bulunuyor. Daha detaylı bilgi için COMODO.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
COMODO ve COMODO markası COMODO Group Inc.’nin veya ABD’deki ya da diğer
ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Diğer isimler ilgili firmaların ticari
markaları olabilir. COMODO ticari markalarının ve patentlerinin güncel listesi
COMODO.com/repository adresinde mevcuttur.
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