
 

 

COMODO yine rekor kırdı  

COMODO, 16 Şubat 2017 - Siber güvenlikte küresel öncü, dijital sertifikalar alanında da 

dünya lideri olan Comodo yeni bir rekor daha kırdı. Comodo, tarihinde ilk kez SSL Pazar 

pazıyının yarısından fazlasını elde etti. SSL pazarındaki payını yüzde 53.6’ya yükselten 

Comodo’nun, bu başarısı Netcraft Sunucu Anketi’de “Comodo pazardaki payını uçurdu” 

mesajıyla duyuruldu.  

SSL; ziyaret ettiğiniz web sitelerinde bilgilerinizin güvende ve gizli olduğunun garantisidir. 
SSL, tarayıcınız ile bağlandığınız web sitesi arasında güvenli bağlantı kurmanızı sağlayan bir 
mekanizmadır. Yeşil adres çubuğu fikrini ve dünyada dijital sertifikasyon standartlarını ve 
standart koyma organizasyonunu Comodo ortaya koydu. Yeşil adres çubuğu özelliği güven 
olgusunu görselleştirme esasına dayanır. Kullanıcılar EV SSL kullanan bir web sitesini ziyaret 
ettiklerinde, tarayıcılarının adres çubuğu yeşil renge döner. Bu görsel uyarı bütün kullanıcılar 
tarafından kolayca farkedilir. Bağımsız bir IT piyasa araştırma firması olan w3techs.com pazar 
payını hesaplamak amacıyla önde gelen 10 milyon web sitesinin sertifika yetkililerini 
izliyor.  Bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve sunucu üzerinde gelip giden bilgileri 
şifreleyen SSL sertifikaları, Comodo’nun liderlik konumunu sürdürdüğünü gösteriyor. 
http://w3techs.com/technologies/history_overview/ssl_certificate  
 
Netcraft Güvenli Sunucu Anketi’nde de CPanel (internet kontrol paneli) sertifikalarındaki 
artışla birlikte Comodo’nun toplam Pazar payının yüzde 53.6’ya yükseldiğini ortaya koydu. 
Anket sonucunda “Comodo ilk defa tüm pazarın yarısından fazlasına hakim” denildi.  
 

Comodo hakkında  

Comodo kuruluşu, dijital alandaki kritik bilgileri koruyan siber güvenlik çözümleri konusunda 

küresel düzeyde yenilikler üretir. Dünyanın en büyük sertifika sağlayıcısı olarak benzersiz bir 

konuma sahip olan Comodo, bireylerden orta ölçekli firmalara ve dünyanın en büyük 

şirketlerine kadar geniş müşteri yelpazesi için ağ ve altyapıları doğrular, onaylar ve güvenli 

hale getirir. Comodo yenilikçi teknolojilerle sınır, iç ağ ve uç nokta güvenliği dahil olmak 

üzere eksiksiz, uçtan uca güvenlik çözümleri sağlar ve böylelikle hem bilinen hem de 

bilinmeyen, en gelişmiş kötü amaçlı yazılım tehditlerini çözer. Küresel merkez ofisi Clifton, 

New Jersey’de ve şube ofisleri Silikon Vadisi’nde bulunan Comodo’nun Çin, Hindistan, 

Filipinler, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık’ta uluslararası ofisleri bulunmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için comodo.com adresini ziyaret ediniz. 
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