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RTP 

1. feladat 

A fekete és fehér gépekre telepítse fel a vlc (Video Lan Player programot). 

(A fehér gépeken a a http://dev2.tilb.sze.hu/ip_alapu/vlc.exe letöltése és 

telepítése, a fekete gépeken apt-get install vlc) 

2. feladat 

Töltse le a dev2.tilb.sze.hu/ip_alapu/1.avi fájlt. 

A fekete gépen indítsa el a vlc programot, majd a fájl/adatfolyam megnyitása 

menüponttal kezdje el a stream elkapását. 

A fehér gépen indítsa el a vlc player programot, majd a fájl/streaming 

menüpont alatt válassza ki a 1.avi fájlt. 

 Mielőtt elindítja a stream-et. A fekete gépen indítson csomagelkapást, az 

eth4-es interfészen. 

 Indítsa el a stream-et. 

 Nyissa meg fájl/Hálózati adatfolyam megnyitása menüpont alatt, és írja 

át a megnyitandó url-ben az UDP-t RTP-re.  

Ha mindent jól csinált, a fekete gépen meg kell jelennie a stream-elt videonak. 

 

 

Várjon 20 másodpercet, majd állítsa le a vlc-t és a wireshark csomagelkapását. 

Keresse meg az UDP adatfolyam kezdetét. majd a jobb egérgomb/follow UDP 

stream segítségével szűrje ki a többi csomagot. 

Majd a jobb egérgomb „Decode as” menüpontjában keresse meg az RTP mező, 

majd OK. 

http://dev2.tilb.sze.hu/ip_alapu/vlc.exe
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3. feladat 

Válaszoljon Wireshark segítségével a következő kérdésekre: 

 Milyen kódolású az ön által stream-elt video fájl, és milyen mező 

segítségével állapítja meg ezt? 

 Milyen PID azonosítójú TS csomagokat talál? 

 Általában hány TS csomag kerül betokozásra egy UDP/RTP csomagba?  

 Vágjon be egy darab TS header bitsorozatáról, és annak jelentéséről egy 

képernyőképet a jegyzőkönyvbe. 

RTSP 

Töltse le a http://dev2.tilb.sze.hu/ip_alapu/live555.exe valamint a 

MadMax.mpg a fehér gép c: meghajtóhára. 

a live555 program használata: 

live555.exe rtsp://<a saját gépünk IP címe>/<a videofájl> 

esetünkben ez: 

c:\live555.exe rtsp://<a feher gép IP címe>/MadMax.mpg 

Váltson át a fekete gépre, majd indítson csomagelkapást az eth4-en. 

Nyissa meg a stream-et a VLC segítségével. 

A fájl/Hálózati adatfolyam megnyitása menüpont alatt található RTSP sorában 

megadva az URL-t. 

rtsp://192.168.100.<feherIPje>/MadMax.mpg  

Ha elindult a video néhányszor állítsa meg a lejátszást a pause gomb 

segítségével. 

Az elkapott csomagok segítségével válaszoljon a következő kérdésekre: 

 Milyen 3 RTSP beállító üzenetet küldd a fekete gép a fehér gépnek a PLAY 

előtt? 
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 Milyen információkat tartalmaz a RTSP SETUP csomagja? 

 Mi az indított video stream session száma (PLAY RTSP csomag 

tartalmazza)? 

 Szükség van-e a szüneteltetett videolejátszás elindításához a PLAY-en 

kívül más RTSP üzenet? 

 Változik-e a session szám újraindított lejátszásnál? 
 

 Milyen RTSP üzenettel zárul a lejátszás? 

 

 

 

 

  


