شکن
تحریمها را بیاثر کن!
s h e c a n .ir

با «شکن»
تحریمهای اینترنتی را بیاثر کنید!
یکی از مشکالتی که کاربران ایرانی ،شرکتها و مجموعههای علمی
و تحقیقاتی هر روز از آن آسیب میبینند ،خدمات اینترنتی و
وبسایتهایی هستند که ایران را تحر یم کردهاند .برخی سایتهای
مفید به دالیلی دسترسی کاربران ایرانی را محدود میکنند ،یا به
اصطالح خود ،ما را «تحر یم» میکنند.
این سایتها و خدمات در زمینههای گوناگون از علم و فناوری،
تجارت ،فناوری اطالعات و نمونههایی از این دست هستند که
کاربران ایرانی برای فعالیت یا کار خود به آن نیاز دارند .راهکار
شرکت بنیان برای حل این مشکل ،سامانهی «شکن» است.

سامانه شکن
ٔ
سامانه «شکن» تحر یمشکنی است ایرانی برای ایجاد دسترسی به پایگاههایی که ایران را تحر یم
ٔ
کردهاند و این امر در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن ،کند و
غیرقانونی (مانند فیلترشکن و  )VPNصورت میپذیرد.
«شکن» با بهرهگیری از بانک دادهای غنی و به روز ،سایتهای تحر یمی شناسایی شده را به راحتی
و با سرعتی باال در اختیار کاربران قرار میدهد و تحر یمهای یکطرفه را بیاثر میسازد.

ویژگیهای شکن


دسترسی به سایتهای تحر یمشده را با سرعتی باال فراهم میکند.



در مقایسه با راهکارهای جایگز ین (مانند فیلترشکن و  ،)VPNاز امنیت برخوردار است.



خیلی سر یع سایتهای تحر یمی را شناسایی کرده و تحر یم آنها را بیاثر میکند.



تحر یم سایتهای گزارش شده توسط کاربران را نیز میشکند.



داده سایتهای تحر یم شده از شکن عبور میکند.
فقط
ٔ



بینیازی از تنظیمات اضافی در تجهیزات شبکه مانند دیواره آتش (فایروال)



امکان یکپارچهسازی با سامانهی کهربا را دارد (.*)Cahroba Internet Cache



امکان تهیه گزارشهای مدیر یتی گوناگون از پهنای باند مصرفی را دارد*.



در کنار تحر یمشکنی ،امکانات مدیر یت دسترسیهای مجاز را برای مجموعهها فراهم میآورد*.

*

امکاناتی که در تلفیق با سامانهی کهربا حاصل میشوند.

شکن برای چه کسانی کاربرد دارد
 دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز علمی تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی
 افرادی که تبادالت بانکی از طر یق کارتهای اعتباری بینالمللی دارند.
 شرکتهای فناور و پیشرو که نیاز به تحقیق و توسعه دارند.


شرکتهای بینالمللی و بازرگانان



مهندسی شاخههای مختلف علوم



دانشجویان ،اساتید و پژوهشگران



شرکتها و نهادهای دولتی



طراحان ،هنرمندان و گرافیستها



نیروهای نظامی و انتظامی



جامعهی پزشکی و سالمت کشور



خبرگزاریها ،رسانهها و خبرنگاران



برنامهنویسان و مهندسین نرمافزار

 ،VPNپراکسی و فیلترشکن چه معایب و خطراتی را به دنبال دارد؟
احتمال آلوده شدن دستگاه کاربر به ویروس
احتمال سرقت اطالعات مهم کاربر (مثل اطالعات بانکی ،اطالعات و تصاویر محرمانه یا خصوصی)
 کاهش سرعت دسترسی به اینترنت
 نمایش محتوای آزاردهنده (تبلیغات ،دامهای کالهبرداری یا غیراخالقی) به دلیل نبود فیلتر ینگ
 احتمال سو استفاده از دستگاه کاربر برای مقاصد تجاری



ناپایداری ارتباط و احتمال قطع سرویس

با استفاده از شکن ،تمام خطرات باال را از بین ببر ید و از ارتباطی امن و پایدار برخوردار شوید.

