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"Packet"ها  بررسی  ترافیک شبکه   مورد کنترل  در  پایه ای  نکات  به شما  این مطلب  در  تواناتک: 
ترافیک  تا  بود  خواهید  قادر  شما  آموزش ها  این  با  داد.  خواهیم  آموزش  را  آنها  کردن  فیلتر  روش  و 

برنامه های مشکوک را بررسی و نسبت به رفع مشکالت شبکه  خود اقدام کنید.

معرفی ابزار
 "Wireshark"  برای اینکه بتوانید مواردی که در باال توضیح داده شد را انجام دهید، می بایست برنامه
اینجا دانلود و نصب کنید. همینجا  از  ابزاری مناسب و نسبتا قوی برای کنترل ترافیک شبکه  را  را که 
یادآوری می کنیم که مدیریت برخی شبکه ها که به امنیت خود بسیار اهمیت می دهند، اجازه استفاده از 
این برنامه را در شبکه  خود نمی دهند٬ بنابراین اگر می خواهید از این برنامه در محل هایی که شبکه های 

عمومی دارند، استفاده کنید بهتر است به این نکته توجه نمایید.

به دام انداختن "Packet"ها
بعد از نصب و راه اندازی "Wireshark" در اولین قدم برای مشاهده  ترافیک شبکه  خود کافی است 

تا در بخش "interface list" روی شبکه  مورد نظرتان کلیک کنید.
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با کلیک روی شبکه  خود، فهرستی از " packet"های ارسالی و دریافتی شبکه  را خواهید دید. بسته 
و یا "Packet" نام واحد های انتقال اطالعات در یک شبکه  کامپیوتری است. در صورت نیاز به داشتن 

اطالعات بیشتر در مورد " Packet " می توانید اینجا را مطالعه کنید.
به لحظه به روز می شود، بررسی سریع آن تقریبا غیر  از آنجایی که این فهرست به صورت لحظه 
به روز   "View" از سمت چپ درست زیر  با کمک دکمه چهارم  برای همین می توانید  ممکن است. 

رسانی این فهرست را متوقف کنید.

رنگ بندی
همانطور که احتماال تا االن متوجه شده اید بسته ها به رنگ های سبز٬ آبی و سیاه نمایش داده می شوند. 

معنی رنگ ها به شکل زیر است:
 

TCP سبز :ترافیک
DNS آبی تیره: ترافیک

UDP آبی روشن: ترافیک
سیاه : ترافیک TCP اما آن بسته هایی را که به هر دلیلی دچار مشکل هستند،نمایش می دهند.

می توانید   "Follow TCP Stream"  انتخاب گزینه و  نظر  با راست کلیک کردن روی پک مورد 
تمام اطالعات رد و بدل شده بین سرور و کامپیوتر خود را مشاهده کنید. شما می توانید ترافیک یک 
شبکه را ذخیره و هر زمانی که خواستید با این برنامه باز کنید. می توانید با جستجو یک عبارت خاص 
در بخش " Filter" در بین بسته ها به دنبال اطالع خاصی بگردید.اجازه بدهید یک نکته را با هم بررسی 

کنیم.

بازرسی بسته ها
مراجعه  به آن  توصیه  می کنیم که در صورتی که وب سایتی که  ما همیشه  باشید  داشته  یاد  به  اگر 
 " SSL" است حتما برای وارد شدن و دادن رمز و نام کاربری خودتان از "SSL"می کنید دارای سرور
استفاده کنید. اینجا می توانیم عمال به شما نشان بدهیم چرا. تصور کنید سایت شما برای وارد کردن رمز 

و کلمه  عبور از " SSL" پشتیبانی نمی کند.
بین بسته ها پیدا کنید و روی آن  با کمی صرف وقت و جستجو در  کافی است بسته  مورد نظر را 

کلیک کنید تا به راحتی با چند کلیک، رمز و کلمه عبور شما قابل دسترسی باشد.


