
Καηαγξαθή EMM/ECM ρξεζηκνπνηώληαο ην The Last Drakkar 

 

Γηα λα δνπιέςεη ζσζηά ν θαηαγαθέαο (logger), ρξεηάδεηαη λα έρνπκε 

εγθαηεζηεκέλν ην πξόγξακκα DvbSnoop. 

Σηνπο πεξηζζόηεξνπο δέθηεο linux είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν. 

Αλ δελ ην έρεηε, ηόηε ρξεηάδεηαη λα ην εγθαηαζηήζεηε. 

 

Είζνδνο 

1. Τξέμηε ην πξόγξακκα 

2. Πεγαίλεηε ζην “Logger” (1) 

3. Σην “Telnet connection settings” (2): 

- Σην πεδίν “Host” εηζάγεηε ηελ δηεύζπλζε ip ηνπ δέθηε ζαο 

- Σην πεδίν “Port” εηζάγεηε ηνλ αξηζκό ηεο πόξηαο πνπ ζα γίλεη ε ζύλδεζε, 

αλ δελ ηελ έρεη αιιάμεη θάπνηνο ε πξνθαζνξηζκέλε είλαη ε 23. 

- Login θαη Pass – ζπλήζσο ζην telnet ρξεηάδεηαη κόλν σο login λα 

δώζνπκε „root‟ θαη εάλ έρεηε θαζνξίζεη θάπνην ζπλζεκαηηθό (password), 

εηζάγεηέ ην θαη επηιέμηε. 

- Επηιέμηε ηη ζέιεηε Emm ή Ecm 

4. Αλ ν δέθηεο ζαο έρεη 2 ή παξαπάλσ θεθαιέο επηιέμηε ζε πνηα θεθαιή 

ζέιεηε λα ζπλδεζείηε (3).  

DevNr – 0 είλαη ε πξώηε θεθαιή 

DevNr – 1 είλαη ε δεύηεξε θεθαιή ηνπ δέθηε κε 2 θεθαιέο, 0 είλαη ε πξώηε 

θιπ.  

5. Παηήζηε “Get PIDs” (4), θαη κεηά από ιίγν, ζην παξάζπξν ζα εκθαληζηνύλ 

νη providers θαη ηα PID. 

 6. Επέιεμε από ην παξάζπξν ην PID ζην νπνίν ζέιεηο λα ζπλδεζείο (5) 

 7. Σην “DVBSnoop1.4.51 query parameters” (6): 

-Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θίιηξν, βάδνληαο γηα παξάδεηγκα UA/SA 

-Αλ ζέιεηε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό εληνιώλ, επηιέμηε ην “Limit 

EMM/ECM” θαη εηζάγεηε ηνλ αξηζκό. 

- Επηιέμηε ζε ηη θαη νπ ζέιεηε λα ζώζεηε ηηο εληνιέο ζην “Export results”, 

κπνξνύκε λα επηιέμνπκε κεηαμύ ησλ παξαθάησ : 

 

 

'Bin file on hdd' ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηαγξαθέο ζε έλα bin αξρείν θαη ζα 

ζσζνύλ ζηνλ ζθιεξό δίζθν 

'Txt file on hdd' ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηαγξαθέο ζε έλα txt αξρείν θαη ζα 

ζσζνύλ ζηνλ ζθιεξό δίζθν 

'Bintotxt tab' νη εληνιέο απηόκαηα ζα κεηαθηλεζνύλ ζην πεδίν "BinToTxt" 

'Log window' ζε απηό ην παξάζπξν εκθαλίδνληαη απεπζείαο νη θαηαγξαθέο 

'Bin file in receiv.' Δεκηνπξγεί έλα bin αξρείν θαη ην ζώζεη ζηνλ δέθηε καο 

'Txt file In receiv.' Δεκηνπξγεί έλα txt αξρείν θαη ην ζώζεη ζηνλ δέθηε καο 

-Χξεηάδεηαη αθόκα λα θαζνξίζνπκε ηελ δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ παηώληαο ζην "File 

Location" 

 
8. Παηήζηε “Start” θαη ν θαηαγξαθέαο ζα αξρίζεη (7). 

 

 



 

Κάθε ςτιγμή μποροφμε να ςταματήςουμε τον καταγραφζα πατώντασ το κουμπί “STOP” (8). 

Μποροφμε επίςησ να καταγράφουμε ςτο pc με κάρτεσ DVB/PCI (2), απλά επιλζγοντασ “PC 

MODE” αφήνοντασ τα υπόλοιπα ίδια όπωσ παραπάνω. 

Αν η ECM δεν μασ δείχνει τα ονόματα όλων των καναλιών,  τότε επιλζξτε  
"Extend ChNames scan"  και ανανεώςτε πατώντασ “GET PIDS”. 
Μερικζσ φορζσ εάν το dvbsnoop δεν λειτουργεί ςωςτά, αλλάξτε τη μορφή εμφάνιςησ ςτη 
γραμμή εντολών.  Η telnet prompt θα πρζπει να είναι τησ μορφήσ user_name@host, 
μπορείτε να το αλλάξετε ςτο αρχείο /etc/profile ειςάγοντασ \u@\H. 
 

 

 

 

 

 

 

 


