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Introdução

Este original descreve como converter um farejador de rastreamento que contém o tráfego MPEG
em um vídeo que você possa olhar com VLC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Wireshark●

MPEG●

VLC●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A captura de pacote de informação neste caso específico foi tomada entre um cBR8 e um RPHY,
e convertida em um visualizável do fluxo de vídeo com VLC.



O objetivo é a não somente apreciar olhar vídeos para razões profissionais no local de trabalho
mas testemunhar igualmente questões de qualidade no fluxo de vídeo tal como o pixellization
(que macroblocking ou que telha edições).

Problema: Converta um farejador de rastreamento ao MPEG e
veja-o com o VLC

Wireshark não pôde automaticamente reconhecer o tráfego como o tráfego MPEG, por exemplo,
se foi tomado em uma relação entre um cable modem termination system (CMTS) e um
dispositivo remoto PHY (RPD), ele pôde descodificar o tráfego como UEPI pelo contrário:

Solução

Converta os pacotes no MPEG

Etapa 1. Selecione um pacote UEPI, direito - clique sobre o encabeçamento PSP na opinião do
detalhe de pacote, e clique sobre Decode como.

Etapa 2. Sob o menu atual, escolha o UDP na lista do protocolo e clique a APROVAÇÃO.

Você vê agora pacotes de UDP (Wireshark pôde a descodificar como todo o outro protocolo UDP,
segundo o número de porta, se você ainda não vê pacotes MPEG, continua à próxima etapa).

Etapa 3. Selecione um pacote de UDP, direito - clique sobre o cabeçalho de protocolo, e seleto
descodifique como.



Etapa 4. Sob o menu atual escolha MP2T na lista do protocolo e clique a APROVAÇÃO

Após o esse, você vê pacotes MPEG, segundo as indicações da imagem:

A fim descodificar corretamente os pacotes como o MPEG, você pode olhar este vídeo:

Converta o traço MPEG em um arquivo de vídeo do visualizável

Etapa 1. Instale a DESCARGA Wireshark LUA MPEG de encaixe, disponível aqui:
mpeg_dump.lua.

Para usuários do MAC OS, você pode transferir o mpeg_packets_dump.lua Nomeado de encaixe
na página acima-ligada, e move-a no trajeto:
/Applications/Wireshark.app/Contents/Resources/share/wireshark.

No mesmo dobrador, adicione a linha <dofile (“mpeg_packets_dump.lua”) > na extremidade do
arquivo nomeado init.lua.

Etapa 2. Você deve agora ver um artigo novo em Wireshark, navega às ferramentas > aos
pacotes da descarga MPEG TS, segundo as indicações da imagem:

Selecione-a, e dê-o entrada com um nome de arquivo, eventualmente um filtro se você quer

https://wiki.wireshark.org/mpeg_dump.lua


extrair parte de algum o córrego somente (por exemplo um único PID, se o córrego contém o
múltiplo).

Isto cria um arquivo .ts, que seja visualizável com VLC como um fluxo de vídeo: 

Esta imagem indica propositadamente a telha video, para mostrar como este processo é
certamente útil encontrar problemas do fluxo de vídeo.

Como abrir alguma vídeo MPEG com Wireshark?

Como um assunto lateral, Wireshark apoia todo o arquivo de vídeo MPEG e mostra corretamente
os pacotes MPEG (naturalmente, sem alguns cabeçalhos IP, desde que não há algum em seu
arquivo local):



Isto é extremamente útil se você quer se assegurar de que o arquivo de vídeo da fonte esteja
correto. Se o arquivo de vídeo da fonte contém erros centímetro cúbico, nenhuma mágica
aqui, há uma possibilidade de erros centímetro cúbico por completo. 

Também, pode ser útil caso que você pode somente receber o vídeo usando um dongle de USB
DVB-C, que capture pacotes MPEG e os reserve armazenar o fluxo de vídeo como um arquivo.
Você pode então reabrir-ele com o wireshark assegurar-se de que esteja correto.
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