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 «شکن»ا ب

 !اثر کنیدهای اینترنتی را بیتحریم
 

 یعلم یهاها و مجموعهشرکت ،یرانیکه کاربران ا یاز مشکالت  یک ی
و  ینترنت یخدمات ا نند،یبیم بیهر روز از آن آس یقات یو تحق

 یهاتیسا یاند. برخ کرده میرا تحر  رانیهستند که ا ییهاتیوبسا
به  ای کنند،یرا محدود م یرانیکاربران ا یدسترس یل یبه دال دیمف

 . کنندیم «میتحر »اصطالح خود، ما را 
 

 ،یگوناگون از علم و فناور یهانهیو خدمات در زم هاتیسا نیا
دست هستند که  نیاز ا ییهااطالعات و نمونه یتجارت، فناور

دارند. راهکار  ازیکار خود به آن ن ای تیفعال یبرا یرانیکاربران ا
  است.« شکن» یمشکل، سامانه نیحل ا یبرا انیشرکت بن



 سامانٔه شکن

 میرا تحر  رانیکه ا ییهاگاهیبه پا یدسترس جادیا یبرا یرانیاست ا یشکنمیتحر « شکن»  ٔسامانه

ناامن، کند و  یبه استفاده از ابزارها ازیامر در چارچوب مقررات کشور و بدون ن نیاند و اکرده

 .ردیپذیصورت م( VPNو  لترشکنی)مانند ف یرقانونیغ

 یشده را به راحت  ییشناسا یمیتحر  یهاتیو به روز، سا یغن یابانک داده از یریگبا بهره« شکن»

 .سازدیم اثریرا ب طرفهکی یهامیو تحر  دهدیکاربران قرار م اریباال در اخت یو با سرعت 

 

 شکن یهایژگ یو 

 کندیباال فراهم م یرا با سرعت  شدهمیتحر  یهاتیبه سا یسترسد. 

 مانند ف نیگز یجا یهکارهابا را سهیدر مقا(و  لترشکنیVPNاز امن ،)برخوردار است. تی 

 کندیم اثریآنها را ب میکرده و تحر  ییرا شناسا یمیتحر  یهاتیسا عیسر  یل یخ. 

  شکندیم زیتوسط کاربران را ن گزارش شده یهاتیسا میتحر. 

 کندیشده از شکن عبور م میتحر  یهاتیفقط دادٔه سا. 

 (روالیآتش )فا وارهیشبکه مانند د زاتیدر تجه یاضاف  ماتیاز تنظ یازینیب 

  یبا سامانه یسازکپارچهیامکان ( کهربا را داردCahroba Internet Cache.*) 

 را دارد*. یباند مصرف  یگوناگون از پهنا یت یر یمد یهاگزارش هیامکان ته 

  آوردیها فراهم ممجموعه یمجاز را برا یهایدسترس تیر یمدامکانات  ،یشکنمیدر کنار تحر*.    

  .شوندیکهربا حاصل م یبا سامانه قیکه در تلف یامکانات   *



 شکن برای چه کسانی کاربرد دارد

 یو مؤسسات آموزش یقات یتحق یها، مراکز علمها، پژوهشگاهدانشگاه 

 دارند. یلملل انیب یاعتبار یهاکارت قیاز طر  یکه تبادالت بانک  یافراد 

 و توسعه دارند. قیبه تحق ازیکه ن شرویفناور و پ یهاشرکت 

 و بازرگانان یالملل نیب یهاشرکت 

  و پژوهشگران دیاسات ان،یدانشجو 

 هاستیطراحان، هنرمندان و گراف 

 و سالمت کشور یپزشک  یامعهج 

 افزارنرم نیو مهندس سانینو برنامه 

 مختلف علوم یهاشاخه یسمهند 

 یدولت  یها و نهادهاشرکت 

 یو انتظام ینظام یروهاین 

 ها و خبرنگارانرسانه ها،یخبرگزار 

 

 

VPNرا به دنبال دارد؟ یو خطرات  بیچه معا لترشکنیو ف ی، پراکس 

 روسیاحتمال آلوده شدن دستگاه کاربر به و 

 (یخصوص  ایمحرمانه  ریاطالعات و تصاو  ،یاحتمال سرقت اطالعات مهم کاربر )مثل اطالعات بانک 

 نترنتیبه ا یکاهش سرعت دسترس 

 نگیلتر ینبود ف لی( به دلیراخالق یغ ای یکالهبردار یهادام غات،ی)تبل هآزاردهند یمحتوا شینما 

 یمقاصد تجار یربر برااحتمال سو استفاده از دستگاه کا 

 سیارتباط و احتمال قطع سرو  یداریناپا 

 

 .دیبرخوردار شو  داریامن و پا یو از ارتباط  دیببر  نیبا استفاده از شکن، تمام خطرات باال را از ب

 

 



  



 


