Comodo bilgilendiriyor:
“Sertifika şeffaflığı güven getirir”
COMODO, 01.07.2016 - İnternet güvenliğinde uzmanlaşan Comodo, tüm internet
kullanıcılarına Google’ın Sertifika Şeffaflığı (Certificate Transparency) Projesi konusunda bilgi
sundu. Comodo; CT projesinin SSL sertifika sisteminin güvenliğini artırmaya dönük bir adım
olarak değerlendiriyor.
Comodo’ya göre Sertifika Şeffalığı Projesi sorunlu sertifikaların mümkün olduğunca erken
dönemde tespit edilmesini sağlıyor ve bu tespit sorunlu sertifikaların neden olabilecekleri
zararı en aza indirebiliyor. Comodo “Sertifika Şeffaflığı Projesi sorun veya hatanın
tekrarlanmasını önlemek için düzeltici adımların atılmasına yardımcı olmak üzere SSL
sertifikalarının kamuoyuna açık bir şekilde işlenmesine olanak veren bir yol sunuyor” diyor.
Comodo’ya göre Google, Sertifika Şeffaflığı (CT) kullanımını desteklemek ve ayrıca projenin
oluşturulmasında zaman ve yaratıcılık yatırımı yapmak adına iki şey gerçekleştirdi. Bunlar
şöyle:


CT loglara, arama botlarının (web crawler) bulduğu tüm güvenli SSL sertifikalarını
koyarak bir anlamda ‘tulumbaya su bastı’. Bu, çok sayıda sertifika yapar.



Çok popüler olan ‘Chrome’ tarayıcısında değişiklik yaptı. Böylece EV SSL sertifikaları
ancak CT loguna konmuşlarsa o tarayıcıda beklendiği gibi çalışabiliyor. Bu da
demektir ki çoğu EV SSL sertifikasını CT logda bulabilirsiniz.

CT günlüklerinde nelerin saklandığını görmek isteyenler, Comodo’nun sertifika arama
aracına https://crt.sh adresinden ulaşabiliyor.
Comodo SSL sertifikaları sipariş edenlerin bazı nedenlerden dolayı sertifikaların kamuya açık
olmasını istemeyebileceğini söylüyor. Bunun nedeni internet üzerinden gizli iletişim kuran
bilgisayar sistemlerine sahip olmaları ve uç noktalarını belli etmek istememeleri olabilir, ya
da belki de sertifika kendi kuruluşları içindeki yeni ve çok gizli bir ürün için hazırlanan kurum
içi web sitesinde kullanılacaktır ve rakiplerinin bu üründen haberdar olmasını istemiyorlardır.
Comodo: Bizim işimiz güven
Comodo, CA müşterilerine, mümkün olan yerlerde sertifikalarının CT günlüğüne girip
girmeyeceğini belirleme seçeneği sunmayı tercih ediyor. Sertifika şeffaflığı açık olmakla
ilgilidir. Açık olmak ve doğruyu söylemek iyi bir şeydir. Güven işindeyseniz, sadece doğruyu
söylemeye değil, insanlara tüm doğruları söylemeye hazır olmalısınız.

Comodo ve SSL hakkında
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

