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PORT MIRRORING
Met Wireshark (apt install 
wireshark) onderschep al je het 
verkeer dat langs de netwerkkaart 
van jouw PC passeert. Helaas 
verstuurt een switch (in tegenstel-
ling tot een eenvoudige hub) alle 
netwerkpakketten alleen naar die 
poort waarvoor ze bedoeld zijn. Is de 
smart tv aangesloten op poort 4 en 
jouw PC op poort 6? Dan ziet jouw 
PC niets van het netwerkverkeer van 
de smart tv. Gelukkig bieden smart 
switches een oplossing: via port 
mirroring dupliceer je het verkeer 
van en naar een bepaalde poort op 
een andere poort. Bij onze Netgear 
switch werkt dat als volgt: onder 
Monitoring > Mirroring selecteer je 
de poort van de smart tv (g4 in ons 
geval) en kies je ‘Tx and Rx’ onder 
‘Direction’ om zowel uitgaande als 
inkomende netwerkpakketten te 
dupliceren. Selecteer vervolgens de 
interface van jouw PC (g6) onder 
‘Destination Interface’, kies ‘Enable’ 
bij ‘Session Mode’ en klik op ‘Apply’. 
Maar let op: zodra port mirroring is 
ingeschakeld, is geen communicatie 
meer mogelijk tussen jouw PC en 
de andere poorten van je switch! Je 
verliest dus de toegang tot alle appa-
raten in je netwerk en het internet. 
Zelfs je switch is onbereikbaar: om 
de port mirroring weer uit te schake-
len, moet je dus een andere machine 
erbij halen...

port mirroring hebt ingeschakeld en 
vul het IP-adres van je smart tv in bij 
de capture filter, bijvoorbeeld:

host 192.168.1.44

Klik tot slot op de blauwe knop links 
bovenaan om de packet capture te 
starten. Je krijgt meteen erg veel 
netwerkpakketten te zien. Via de 
invoerbalk bovenaan stel je een fil-
ter in om ongewenste pakketten te 
verbergen. Wil je bijvoorbeeld enkel 
het webverkeer zien, vul dan “http” 
in voor http of “ssl” voor https. 
Wireshark toont dan nog steeds een 
overvloed aan data, waardoor het 
lastig is om die te interpreteren.

ANALYSE
Gelukkig kan je de output van Wires-
hark verder analyseren in gespeciali-
seerde tools. Heb je voldoende net-
werkverkeer onderschept, klik dan 
op het rode stop-icoontje linksbo-
ven. Exporteer de data via File > Save 
en kies het Wireshark/tcpdump/... 
- pcap-formaat. Voor http-verkeer 

WIRESHARK
Niet elke gebruiker mag zomaar een 
packet capture starten in Wireshark. 
Beantwoord de vraag “Should non-su-
perusers be able to capture packets?” 
tijdens de installatie van Wireshark 
met ‘Yes’. Is Wireshark reeds geïnstal-
leerd, dan roep je dat dialoogvenster 
opnieuw op met het commando:

sudo dpkg-reconfigure wireshark-
common

Voeg daarna jouw gebruiker toe 
aan de wireshark-groep met het 
commando (in dit voorbeeld voor de 
gebruiker filip):

sudo gpasswd -a filip wireshark

Vergeet niet om even uit te loggen 
en opnieuw in te loggen om die 
laatste wijziging toe te passen. 
Alles staat nu klaar voor een eerste 
packet capture. Na het opstarten, 
toont Wireshark je een lijst van 
beschikbare netwerkinterfaces. 
Selecteer de interface waarvoor je 

toont tshark (Wiresharks command-
line tegenhanger) met volgende 
opties een mooi overzicht:

tshark -r capture.pcap -Y ‘http.
request.method == “POST” or http.
request.method == “GET”’ -T fields
 -e http.request.method -e http.
request.full_uri

Uiteraard is dat maar één voorbeeld 
om een pcap-bestand te analyseren. 
Aarzel niet om te experimenteren 
met de tshark-opties of om andere 
tools te testen. Houd ook in het 
achterhoofd dat de communicatie 
tussen je PC en de fabrikant niet 
noodzakelijk via http verloopt. Op 
basis van de gevonden Destinati-
on-adressen in Wiresharks of tsharks 
uitvoer blokkeer je uitgaand verkeer 
van je smart tv naar specifieke 
IP-adressen op je router. De precieze 
procedure hangt uiteraard af van 
het merk en model van jouw router. 
Daarvoor raadpleeg je dus het beste 
de documentatie of help-functie van 
je router.

Zorg er voor 
dat jouw smart 
tv steeds het-
zelfde IP-adres 
heeft

 Wireshark is erg krachtig, 
maar lastig in gebruik.

 tshark toont 
een overzicht 
van opgevraagde 
webpagina’s 
vanaf je smart tv.
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