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หลักสู ตรอบรม Analyzing and Troubleshooting with Wireshark (Wireshark Level1)
1. รู ้จกั Wireshark และรู ปแบบการเชื่อมต่อเพื่อดักจับข้อมูลในระบบเครื อข่าย
• รู ้จกั Wireshark
• Wireshark ช่วยตรวจสอบอะไรได้บา้ ง
• รู ปแบบการเชื่อมต่อ Wireshark ในระบบเครื อข่าย
• ประโยชน์ของการทา Network Visibility
• ประเภทของโปรแกรม Network Monitor
• ความสามารถของ Wireshark
2. กาหนดค่าการทางานของ Port Mirroring ใน Switch ยี่ห้อต่างๆ
• การเปิ ดโหมด Span ใน Switch ของ Cisco
• การกาหนด Port Mirroring ใน Unifi Switch
• การกาหนด Port Mirroring ใน Ubiquiti EdgeRouter
• การกาหนด Port Mirroring ใน Mikrotik
• การกาหนด Port Mirroring ใน HP
• ข้อควรระวังในการทางานของ Port Mirroring
3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Wireshark เบื้องต้น
• การติดตั้งโปรแกรม Wireshark
• เริ่ มต้นใช้งานและรู ้จกั ส่วนประกอบสาคัญของ Wireshark
• หัวข้อต่างๆ ใน Packet List Pane
• รู ้จกั กับสัญลักษณ์ต่างๆ ของ Related Packets Indicator
• การกาหนดค่า Capture Options
• การ Export File สาหรับตรวจสอบข้อมูลภายหลัง
• การสร้าง Profile เพื่อกาหนดสภาพแวดล้อมการทางานของโปรแกรมตามที่ตอ้ งการ
4. ทบทวนเรื่ องของ TCP/IP Model 5 Layer และพื้นฐานการทางานของ TCP
• TCP/IP Model 5 Layer

• การทางานของ TCP
• 3-Way Handshake
• สถานะของ TCP Flags
• Window Size และการ Sliding Window
• การทางานของ UDP
5. พื้นฐานการวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Wireshark
• การสร้างภาพระบบเครื อข่ายจากการวิเคราะห์แพ็กเก็ต
• การใช้ Wireshark ดักจับรหัสพาสเวิร์ดและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในแพ็กเก็ต
• การวิเคราะห์แพ็กเก็ตแบบแยกส่วนต่างๆ (Dissect a Packet)
• การวิเคราะห์แพ็กเก็ตการทางานเบื้องต้นของ TCP
• การวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Services ต่างๆ ที่สาคัญของระบบเครื อข่าย เช่น ARP, DNS, HTTP, FTP, DHCP
และ RDP
6. ตรวจสอบความผิดปกติของการติดต่อสื่ อสารกันในระบบเครื อข่าย
• ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของ Trace File
• การใช้ Converstation ตรวจสอบสถิติของการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างเครื่ องต้นทางและเครื่ องปลายทาง
• แท็บ Ethernet
• แท็บ IPv4
• แท็บ IPv6
• แท็บ TCP
• แท็บ UDP
• การอ่านค่า Relative Start และ Duration เพื่อหาความผิดปกติ
• การใช้ Expert Info ตรวจสอบความผิดปกติของระบบเครื อข่าย
• สัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่ควรตรวจสอบ
7. การคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการดักจับหรื อให้แสดงผลด้วย Capture Filter และ Display Filter
• การคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการดักจับด้วย Capture Filter
• Capture Filter ที่ใช้งานบ่อย
• การคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการแสดงผลด้วย Display Filter
• Display Filter ที่ใช้งานบ่อย

• การทา Display Filter ในส่วนต่างๆ ของ Wireshark
• การสร้างปุ่ ม Display Filter ที่ใช้งานบ่อยเพื่อสะดวกในการใช้งาน
• การประกอบแพ็กเก็ตที่แยกส่วนจากแอปพลิเคชัน่ ต่างๆ กลับมาเป็ นแพ็กเก็ตที่สมบูรณ์อีกครั้ง
8. วิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการทางานของระบบเครื อข่าย
• วิเคราะห์ปัญหา Server และโปรโตคอล HTTP ตอบกลับล่าช้า
• วิเคราะห์ปัญหาการเกิด TCP Retransmission และกฏของการจัดลาดับสี (Coloring Rules)
• วิเคราะห์ปัญหา DNS Server ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลล่าช้า (DNS Response Time)
• วิเคราะห์ปัญหาการเกิด Broadcast Storm หรื อ ARP Storm
• วิเคราะห์ปัญหาจากการสู ญเสี ยแพ็กเก็ต (Packet Loss)
• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความแออัดของระบบเครื อข่าย (Network Congestion)
• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้งาน (Application Response Time)
• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากเครื่ อง Server ไม่พร้อมให้บริ การ (Busy Servers)
• วิเคราะห์การทางานของ TCP และโปรโตคอลสาคัญที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับเครื่ อง Server (TCP Protocol
Issues)
9. การสร้างกราฟจากแพ็กเก็ตทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
• การสร้าง I/O Graph เพื่อเปรี ยบเทียบความเร็ วในการตอบสนองข้อมูลของแอปพลิเคชัน่ ต่างๆ
• การสร้าง TCP Stream Graphs แสดงภาพการเคลื่อนที่ของแพ็กเก็ตเพื่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นของระบบ
เครื อข่าย
• การสร้าง Throughput Graphs แสดงภาพความเร็ วการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหาความล่าช้าใน
ระบบเครื อข่าย

