 3ر و ش ﺑﺮا ی د ﯾ ﺪ ن و ب ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﻫ ﺎ ﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﻣ ﺨ ﻔ ﯿ ﺎ ﻧ ﻪ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎ ﻣ ﭙ ﯿﻮ ﺗﺮ
ﺷ ﻤ ﺎ وﺻ ﻞ ﻫﺴﺘ ﻨﺪ ) ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
آﯾﺎ ﺳـﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷـﻤﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﺴـﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺷـﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﯿﺪ!!! ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎ  ITProﻫﺎ ﻣﯿـﺪﻫﯿﻢ  .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺧﺮ ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷـﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﻀﻮﻟﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ؟ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی وﯾﺮوس و ﮐﺮم و ..در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷـﻤﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷـﻤﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ!!

-1ﺑﺎ اﺳﺘ ﻔﺎد ه از CMD
ﺧﻮب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸـﮑﻞ از ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ روش اﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم دﺳﺘﻮر  Netstatﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CMDوﯾﻨﺪوز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ روش در وﯾﻨـﺪوز ﻫﺎی  Vista,XP,8,7اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد.درﺿﻤﻦ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز از وﯾﻨﺪوز  XPاﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻫﮏ ﺷﺪه
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﻣﺎ از دﺳﺘﻮر  netstatاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن
ﺧـﺎص از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﻮر  Netstatﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  Command Promptوﯾﻨـﺪوز را در ﺣﺎﻟﺖ
Adminﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.در وﯾﻨﺪوز  8ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿـﺪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  Windows+Xرا ﻓﺸﺎر داده و از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ
 (Command Prompt (Adminرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ا ﮔﺮ از وﯾﻨﺪوز  7اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻨﻮی  Startدر ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ چ آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ " " cmd.exeوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﺑﺮ روی ان ﮔﺰﯾﻨﻪ  Run as Administratorرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه  Yesﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺣﺎل در  CMDدﺳﺘﻮر زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
netstat -abf 5 > activity.txt

اﭘﺸﻦ  -aﻫﻤﻪ ی اﺗﺼﺎﻻت و ﭘﻮرت آن ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﭘﺸﻦ  -bﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﭘﺸﻦ -f
ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ DNSﻫﺎی ﻫﺮ اﺗﺼﺎل را ﺟﻬﺖ ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ﻓﻬﻤﯿـﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل از ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ IP
ان ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ از اﭘﺸﻦ  -hاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﭘﺸﻦ  5ﻫﺮ اﺗﺼﺎل را ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺣﺪود  2دﻗﯿﻘﻪ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  Ctrl+Cرا ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد

ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ  activity.txtرا در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻦ) (Notepadﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.دراﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را اﻋﻢ از ﻣﺮورﮔﺮ وب  ,ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ
و ﻋﯿﺮه ﮐﻪ در دو دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .و ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻧﺎم ﭘﺮدازش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ادرس وﺑﺴﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ
اﺷـﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم آن ﭘﺮدازش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درﮔﻮﮔﻞ ﺳـﺮ چ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ.؟ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮدازش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ان
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ا ﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﻮﮔﻞ
ﺳﺮ چ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﺮ آن ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ)ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﮐﻞ ﻣﺸﮑﻼت :ﮔﻮﮔﻞ( :D

-2اﺳﺘ ﻔﺎد ه از ﻧ ﺮم اﻓ ﺰا ر TCP View
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  TCP Viewﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ان ﭘﺮدازش ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﯿﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ Whois Lookupﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ.ﺑـﺪون ﺷـﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ اﯾـﺪ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿـﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ اورﯾﺪ
 TCP Viewاوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﯿـﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﺗﺼﺎﻻت از ﻧﻮع از ادرس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺘﻮﻧﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﯾـﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.ا ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ی اﺗﺼﺎﻻت در وﺿـﻌﯿﺖ  Time-waitﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴـﺘﻪ
ﺷﺪن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭘﺮدازﺷـﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﺮم اﻓﺰار را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﺪ  TCP Viewرا اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺗﺼﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ان را
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

 -3ﺑﺎ اﺳﺘ ﻔﺎد ه از ﻧ ﺮم اﻓﺰا ر Currports
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿـﺪ از ﯾﮏ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ)ﺑـﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ( ﺑﻪ ﻧﺎم  Currportsﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮرت ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷـﺪه از ﻧﻮع
 TCP/IPو ﯾﺎ  UDPﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ.ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ی ﭘﺮدازش ان ﭘﻮرت ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا را اﻧﺘﺨﺎب و آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮرت ﻫﺎ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد ﮐﭙﯽ
ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ HTML,XMLﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﭼﯿﻨﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﯾـﮏ ﺳـﺘﻮن ﺧﺎص ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻨﻮان ان ﺳـﺘﻮن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ.اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وﯾﻨـﺪوز ﻫﺎی
,NT,2000,XP,Server2003, Server 2008,Server 2012 ,7,8واﺣﺘﻤﺎﻻ  10ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.و ورژن 64ﺑﯿﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎی 64ﺑﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و روش اﺳﺘﻔﺎده از ان ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهM.Mehdi.SH :
ﻣﻨﺒﻊ :ﺟﺰﯾﺮه اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮزاﻧﻪ
واااااای ﻣﺮﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮن .
ﻓﺮزاﻧﻪ
راﺳﺘﯽ ﭼﻄﻮری ذﺧﯿﺮش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ ورد ؟
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﻮری
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد اون رو ﮐﭙﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ورد اون رو  Pasteﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

