ﺑﺎ  Wiresharkﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ

راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  Wiresharkﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ

ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی )ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﯽ( ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺣﻮزه ﮐﺎریاش آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ آنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ ،دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺧﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت روی
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮه ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار
 Wiresharkﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارﺳﺎﻟﯽ و
درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را رﺻﺪ ﮐﺮده و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻫﺮ
ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
و دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ درﺑﺎره ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺑﺰار ذﮐﺮﺷﺪه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻧﺤﻮه
ﮐﺎر ﺑﺎ آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ.

 Wiresharkﭼﯿﺴﺖ؟
واﯾﺮﺷﺎرک ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺘﻦﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺑﺰار
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دادهﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ روی ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﻫﺪ .واﯾﺮﺷﺎرك اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای را ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﻂ و آﻓﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار از دهﻫﺎ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن  CAPو  ERFﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ واﯾﺮﺷﺎرک ﺑﺮای اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺧﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ واﯾﺮﺷﺎرک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎریﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ  OSIو ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده و داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻧﺮماﻓﺰار ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ Wireshark
 Foundation websiteﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (1

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ از
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وﯾﻨﺪوز
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
در زﻣﺎن
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﺎﯾﺪ
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را ﻧﺼﺐ
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 WinPcapﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ دادهﻫﺎی ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
و ﯾﻮﻧﯿﮑﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن ردﻫﺖ ،ﺳﻮﻻرﯾﺲ و  FreeBSDاﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار دارد .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی
وﯾﮋه اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﻧﺮماﻓﺰار و در ﺑﺨﺶ  Third-Party Packagesﻗﺮار دارد .ﻧﺼﺐ
ﻧﺮماﻓﺰار راﺣﺖ اﺳﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻮرتﻫﺎی  USBرا رﺻﺪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Install USBPcapرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﻢ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎری را روی دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ  (2در ﺷﮑﻞ  2ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ،اﺗﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤﻠﯽ و وایﻓﺎی را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  USBPcapرا ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭘﻮرتﻫﺎی ﯾﻮاسﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺧﻄﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﻧﺪه را روی ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﻪ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺿﺒﻂ
ﮐﻨﯿﺪ ،از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shiftﯾﺎ  Ctrlﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ روی ﻣﻨﻮی
 Captureﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Startرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎی  Ctrl+Eﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ زﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ واﯾﺮﺷﺎرک آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Ctrl+Eرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
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ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
اﮐﻨﻮنﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺿﺒﻂﺷﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  3راﺑﻄﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﻨﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﭘﻨﻞ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و
ﭘﻨﻞ ﺑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺒﮑﻪ
 10اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
ﭘﻨﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ،ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ردﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و
ﻋﺪدی ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺒﻂﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 :Timeدر اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪتزﻣﺎن ﺳﭙﺮیﺷﺪه را از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎدﺷﺪه و درون ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺿﺒﻂ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ( ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی View
رﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Time Display Formatرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 :Sourceاﯾﻦ ﺳﺘﻮن درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آدرس آیﭘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
 :Destinationاﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ آدرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
 :Protocolﻧﺎم ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن  TCPو ...را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :Lengthﻃﻮل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
 :Infoاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪای در ﭘﻨﻞ ﻓﻮق اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻤﺒﻞ در ﺳﺘﻮن اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ
) (Sessionرﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﻧﺸﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
ﭘﻨﻞ ﺟﺰﯾﯿﺎت وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺿﺒﻂﺷﺪه را در ﻓﺮﻣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ اﮔﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ واﯾﺮﺷﺎرک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی دادهای را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪهای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در
ﭘﻨﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺖﻫﺎی درون ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ،ﭘﻨﻞ ﺑﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﺴﺘﻪای را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ،در ﻣﺒﻨﺎی ﻫﮕﺰادﺳﯿﻤﺎل ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎی ﻫﮕﺰا ﺷﺎﻣﻞ  16ﺑﺎﯾﺖ ﻫﮕﺰادﺳﯿﻤﺎل و  16ﺑﺎﯾﺖ اﺳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دادهﻫﺎی اﻓﺴﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ دادهای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ در
ﭘﻨﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دادهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﻫﮕﺰا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ … as bitsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دادهﻫﺎ در ﻣﺒﻨﺎی
دودوﯾﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دﯾﻮارآﺗﺶ وﯾﻨﺪوز
دﯾﻮارآﺗﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﯾﻨﺪوز ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ راﯾﮕﺎن و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی واﯾﺮﺷﺎرک
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﯾﺮﺷﺎرک ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮاﻗﻌﯽﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای درون
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .واﯾﺮﺷﺎرک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﮐﻮردرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ
از آنﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ واﯾﺮﺷﺎرک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ روی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ) (Display Filtersﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﯾﺮﺷﺎرک در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی از
ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ Apply a Display Filter
)ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار واﯾﺮﺷﺎرک ﻗﺮار دارد (.ﯾﺎ در ﻓﯿﻠﺪ ) Enter A Capture Filterﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﯾﺮﺷﺎرک ﻗﺮار دارد (.وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻧﺎم ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻓﯿﻠﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ واﯾﺮﺷﺎرک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  TCPرا
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ واژه  TCPرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد واﯾﺮﺷﺎرک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ واژه  TCPرا وارد
ﮐﻨﯿﺪ ،واﯾﺮﺷﺎرک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی آﯾﮑﻮن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ  bookmark-likeدر
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮوع اﺳﺖ .آﯾﮑﻮن ﻓﻮق در ﻫﻤﺎن ﮐﺎدری ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درج واژه  TCPاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪای
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ Manage Capture
 Filtersرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ،وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (4
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ،ﺑﻪﻣﺤﺾ آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ روی دﮐﻤﻪ ﻓﻠﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﯿﻠﺪ ورودی ﻗﺮار دارد ،ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺿﺒﻂ و ﻧﻤﺎﯾﺶ واﯾﺮﺷﺎرک ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺿﺒﻂ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ  (5اﯾﻦ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺧﻼﺻﻪﺷﺪه اﺳﺖ .واﯾﺮﺷﺎرک ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20ﻗﺎﻋﺪه رﻧﮓﺑﻨﺪی
ﭘﯿﺶﻓﺮض در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺣﺬف ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،واﯾﺮﺷﺎرک در ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻨﻮی ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه  Statisticsﮐﻪ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ  (6ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻮ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪازه و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺿﺒﻂ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را درون
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر  ،HTTPﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ آﻣﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در ﭘﺮوﺗﮑﻞ  ،TCPﻧﻤﻮداری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ،
ﻧﻤﻮداری ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن و ...ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی واﯾﺮﺷﺎرک را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
واﯾﺮﺷﺎرک درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی
و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ازﺟﻤﻠﻪ واﯾﺮﺷﺎرک آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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