
 

Jak poprawnie znaleźć EMM'y i ECM'y 

na stronie http://thelastdrakkar.com/search/ 

 

1. Musisz wiedzieć jak twój operator się nazywa, na przykład "NC plus 13E" gdzie        

'NC plus' to nazwa twojego operatora a '13E' to pozycja na satelicie. 

kliknij na "Operator" (1) i rozwinie ci się lista z dostępnymi operatorami, wybierz 

swojego 

2. Druga sprawa jaką musisz zrobić to wybrać system kodowania jaki jest używany przez 

operatora, na przykład wybierz "Conax 0B01" gdzie 'Conax' to nazwa systemu kodowania 

a '0B01' to CAID. Jeżeli nie wiesz jaki system jest używany, uruchom program The Last 

Drakkar i połącz się z kartą, aplikacja pokaże ci system i CAID  (CAID nie we wszystkich 

systemach kodowania). 

kliknij na "System" (2) i rozwinie ci się lista z dostępnymi systemami kodowania z 

CAID, wybierz swój 

3. Następna jest "Data". Tylko ty wiesz z którego dnia szukasz. 

kliknij na "Data" (3) i zobaczysz kalendarz gdzie dostępne daty będą podświetlone, 

wybierz swoją 

4. Teraz mamy pole "Typ" czyli EMM albo ECM. 

kliknij na "Typ" (4) i rozwinie ci się lista wyboru gdzie będziesz miał EMM i ECM, wybierz 

swój 

5. I ostatnim krokiem jest wprowadzenie numeru seryjnego karty lub adresu grupy w 

HEX w polu "Serial" (5) gdzie masz tylko dwie opcje, wpisać w postaci AA BB CC lub AA 

BB CC DD. Najlepszym sposobem na wytłumaczenie tego to podanie przykładów: 

Viaccess 

Aby znaleźć EMM'y na swoją kartę wystarczy wpisać 3 pierwsze bajty z numeru seryjnego 

karty/adresu grupy w HEX 

00C6B08650 - numer seryjny                                                                        

C6B08650 - adres grupy                                                                                  

C6B086 - 3 pierwsze bajty 

Conax 

Aby znaleźć EMM'y na swoją kartę wystarczy wpisać 3 lub 4 bajty z adresu grupy w HEX 

lub 4 bajty z numeru seryjnego w HEX. Możemy też wyszukać EMM'a na dekoder, 

wystarczy wprowadzić 4 bajty z numeru seryjnego w HEX 

790AB5EF - numer seryjny                                                                         

003C855A lub 3C855A - 4 lub 3 bajty adresu grupy 

 

 

 

http://thelastdrakkar.com/search/


Nagravision 

Aby znaleźć EMM'y na swoją kartę wystarczy wpisać 4 bajty z numeru seryjnego karty w 

HEX 

2B2342DE - numer seryjny 

Seca 

Aby znaleźć EMM'y na swoją kartę wystarczy wpisać 4 bajty z numeru seryjnego karty 

lub 3 bajty z adresu grupy w HEX 

2E677FC4 -  numer seryjny                                                                            

B08650 - adres grupy 

Irdeto 

Aby znaleźć EMM'y na swoją kartę wystarczy wpisać 3 bajty numeru seryjnego w HEX 

odczytanego z karty 

B17AFE - numer seryjny                                          

 

 

 

 



Jeżeli chcesz dodatkowo lub tylko dostać EMM'y globalne, zaznacz "Global" 

Po wszystkich tych operacjach, zaznacz że nie jesteś automatem i kliknij "WYSZUKAJ". 

Po prawej stronie zobaczysz wynik wyszukiwania, możesz go skopiować albo zapisać do 

pliku. 

 

 

uwaga: 

\ jeżeli nie znalazłeś swojego operatora na liście, wejdź na forum programu i napisz o 

tym, jeżeli będzie taka możliwość to go dodamy 

\ jeżeli na liście "System" zobaczysz także "ECM" w nazwie, dla EMM'ów wybierz bez, ale 

jeżeli wybierzesz z, w polu "Typ" także musisz wybrać ECM, jeżeli wybierzesz EMM - nic 

nie znajdziesz 

\ logowanie danych zaczęło się 22 listopada 2016 roku, więc od tej daty możesz szukać 

EMM'ów bądź ECM'ów. Pamiętaj, nie wszystkich operatorów zaczęliśmy logować w tym 

samym czasie 


