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หลักสู ตร Wireshark - Level 1 : Analyzing and Troubleshooting with wireshark
(ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์ แพ็กเก็ต และแก้ ปัญหาของระบบเครื อข่ ายให้ ตรงจุดด้ วย Wireshark)
หลักสูตรเริ่ มต้นสาหรับผูด้ ูแลระบบที่ตอ้ งการใช้งาน Wireshark เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในระบบเครื อข่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ เช่น หาสาเหตุความล่าช้าของระบบ การเชื่อมต่อเครื อข่ายหรื อ
เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ ระบบเครื อข่ายถูกโจมตี หรื อต้องการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบ เป็ นต้น






โดยหลักสูตรนี้จะเริ่ มตั้งแต่พ้นื ฐานการทางานของ OSI Model ที่จาเป็ นต่อการใช้งานร่ วมกับ Wireshark ซึ่งเป็ น
เรื่ องสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจข้อความที่ Wireshark รายงานออกมา เช่น ทาความเข้าใจ Protocols และ
Addressing ในแต่ละ Layer, TCP 3 Way Handshake หรื อ TCP 4 Way Disconnect เป็ นต้น
การติดตั้ง การปรับแต่ง และการกาหนดค่าการทางานพื้นฐานของ Wireshark ที่จะช่วยให้การทางานของ
โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น กาหนดค่าเริ่ มต้นของการ Capture Filter, การกาหนดค่า Interface ที่ใช้
งาน, การปรับแต่งการแสดงผล, การ Save, การ Export การดักจับแพ็กเก็ต, การสร้าง Profiles, การปรับแต่ง
รายงาน และการสัง่ พิมพ์
การดักจับแพ็กเก็ตในระบบเครื อข่าย เพื่อนามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาของระบบที่เกิดขึ้น ผูเ้ รี ยนจะได้ทา LAB
จากหลายๆ สถานะการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ทราบว่าแต่ละแพ็กเก็ตที่จบั มาได้ หมายความว่าอย่างไร
และจะแก้ปัญหายังไง ทั้งปั ญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเครื อข่าย แอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ อุปกรณ์ที่ทางานผิดพลาด ช่อง
โหว่ของระบบ รวมถึงผูเ้ รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การทางานจริ งได้อย่างถูกต้อง เช่น การทา ARP
Analysis, ICMP Analysis, DNS Analysis, HTTP Analysis, TCP and UDP Analysis เป็ นต้น

หัวข้ ออบรม
1. รู ้จกั Wireshark และรู ปแบบการเชื่อมต่อเพื่อดักจับข้อมูลในระบบเครื อข่าย
 รู ้จกั Wireshark
 Wireshark ช่วยตรวจสอบอะไรได้บา้ ง
 รู ปแบบการเชื่อมต่อ Wireshark ในระบบเครื อข่าย
2. กาหนดค่าการทางานของ Port Mirroring ใน Switch ยีห่ อ้ ต่างๆ
 การเปิ ดโหมด Span ใน Switch ของ Cisco
 การกาหนด Port Mirroring ใน Unifi Switch
 การกาหนด Port Mirroring ใน Ubiquiti EdgeRouter
 การกาหนด Port Mirroring ใน MikroTik
 ข้อควรระวังในการกาหนด Port Mirroring
3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Wireshark เบื้องต้น
 การติดตั้งโปรแกรม Wireshark
 เริ่ มต้นใช้งานและรู ้จกั ส่ วนประกอบสาคัญของ Wireshark
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หัวข้อต่างๆ ใน Packet List Pane
 รู ้จกั กับสัญลักษณ์ต่างๆ ของ Related Packets Indicator
 การกาหนดค่า Capture Options
 การ Export File สาหรับตรวจสอบข้อมูลภายหลัง
 การสร้าง Profile เพื่อกาหนดสภาพแวดล้อมการทางานของโปรแกรมตามที่กาหนด
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
พื้นฐานการวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Wireshark
 การสร้างภาพระบบเครื อข่ายจากการวิเคราะห์แพ็กเก็ต
 การใช้ Wireshark ดักจับรหัสพาสเวิร์ดและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในแพ็กเก็ต
ตรวจสอบความผิดปกติของการติดต่อสื่ อสารกันในระบบเครื อข่าย
 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของ Trace File
 ตรวจสอบสถิติของการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างเครื่ องต้นทางและเครื่ องปลายทาง
 แท็บ Ethernet
 แท็บ IPv4
 แท็บ IPv6
 แท็บ TCP
 แท็บ UDP
การคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการดักจับ หรื อให้แสดงผลด้วย Capture Filter และ Display Filter
 การคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการดักจับด้วย Capture Filter
 Capture Filter ที่ใช้งานบ่อย
 การคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการดักจับด้วย Display Filter
 Display Filter ที่ใช้งานบ่อย
วิเคราะห์และตรวจสอบปั ญหาการทางานของระบบเครื อข่าย
 วิเคราะห์การทางานของ TCP และโปรโตคอลสาคัญที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับเครื่ อง Server
 วิเคราะห์ปัญหา Server และโปรโตคอล HTTP ตอบกลับล่าช้า
 วิเคราะห์ปัญหาการเกิด TCP Transmission จานวนมาก
 วิเคราะห์ปัญหา DNS Server ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลล่าช้า
 วิเคราะห์ปัญหาการเกิด Broadcast Storm หรื อ ARP Storm


4.

5.

6.

7.

8.

