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O INTUITO

• Estamos em 2018! Era do iPhone, iPad, iTudo no bolso!

• Porque iria me interessar por uma tecnologia de 30 anos? 

• Porque a tecnologia está disponível a baixo custo incremental para nós

• Porque existem varias aplicações de uso específico:

• Coordenação de pessoal em situação de catástrofe / defesa civil

• Disseminação automática de dados coletados via API

• Envio de mensagens ponto a ponto a nível mundial

• Porque somos Radioamadores, portanto curiosos!

• Porque é divertido!



ARQUITETURA DA REDE DAPNET/POCSAG

O Sistema é composto basicamente por 

duas entidades: 

- O cerne da rede são os DAPNET 

Core Nodes para gerenciamento da rede 

e processamento de distribuição de 

mensagens (Alemanha)

- Os transmissores são locais e estão

distribuidos a nível mundial. Já existe uma

grande área de cobertura na Europa.

O cerne é interligado via internet

Os transmissores tipicamente operam em

uma frequência mundial única, na faixa de 

UHF: 439.987.500 Hz e utilizam o 

protocolo para pagers POCSAG



ENVIANDO UMA MENSAGEM

Para acessar a rede e enviar uma mensagem a um determinado

pager o usuário pode optar por vários métodos de acesso, 

citando alguns:

- Via PC (página web da DAPNET)

- Via Smartphone Android (aplicativo DAPNET)

- Via mensagem SMS nos rádios DMR a um TG específico

- Via linha de comando no hotspot Pi-Star

- etc.



MUITO BEM! ESTOU INTERESSADO!
E AGORA?

• Para apenas ENVIAR uma mensagem para um usuário de pager na rede 

DAPNET, precisamos somente de um ID DMR e um rádio DMR com capacidade

de enviar SMS.

• Para RECEBER mensagens pela rede DAPNET precisamos de:

• ID DMR (724xxxx)

• Conta ativada na rede DAPNET (veja adiante como obter uma conta)

• Estar sob área de cobertura de um transmissor da rede (por exemplo um hotspot pi-star)

• Possuir um PAGER configurado OU utilizar um rádio SDR com VB-cable e o software 

PDW para decodificar as mensagens



CRIANDO UMA CONTA NA REDE DAPNET

Acessar a página web de 

suporte da DAPNET em:

http://support.hampager.de

Selecionar Open a New 

Ticket à direita da tela

http://support.hampager.de/


PEDINDO ABERTURA DE
CONTA NA REDE

Fornecer: email / nome / indicativo

Selecionar o tópico: NEW DAPNET ACCOUNT 

WITH RIC

Completar campo de mensagem conforme anexo

Continua na próxima pagina



PEDINDO ABERTURA DE
CONTA NA REDE - 2

Continuacão da pagina anterior

Informar seu DMR-ID a ser utilizado, 

esse será transformado no RIC (Radio 

ID Code) para o pager. As vezes é o 

próprio DMR-ID, as vezes eles

modificam o valor a ser usado como

RIC

Validar que não somos um robô! 

Copiando o CAPTCHA text

Criar o Ticket de pedido de conta

Esperar alguns dias… (no meu caso

demorou 5 dias para vir resposta)



EMAIL DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE 
CONTA

Se os magos da Internet cooperaram, 

depois de alguns dias receberemos um 

email informando nossa nova conta na

rede DAPNET.

O password inicial é provisório e a 

primeira providência será criar um 

password próprio, logo no primeiro

acesso…

Também receberemos no mesmo email o 

valor do RIC a ser utilizado para o 

pager. Esse poderá ser o próprio DMR 

ID que fornecemos inicialmente ou um 

valor derivado do mesmo. Precisaremos

do RIC para decodificar mensagens via 

pager ou via software PDW



ACESSO À PÁGINA WEB DA REDE DAPNET

Acessar o link da DAPNET :

http://hampager.de/#/

À direita, selecionar GUEST e 

fazer o login

http://hampager.de/#/


LOGIN

Usar o USERNAME e PASSWORD

fornecidos no email que recebemos

da DAPNET



BEMVINDO À
DAPNET!!!

Essa é a tela principal da DAPNET

Primeira providência é TROCAR o 

password que recebemos via email.

Clicar no nosso indicativo no canto

superior direito e selecionar SETTINGS



MUDANÇA DE SENHA

Escolher nova SENHA e 

clicar em SUBMIT

ANOTAR e GUARDAR 

BEM a nova senha…

Agora estamos

cadastrados e prontos

para usarmos a rede 

DAPNET!



ONDE ENCONTRO
AJUDA?

Na tela principal clicar HELP e 

em seguida DOCUMENTATION, 

que nos mostra a página wiki da 

DAPNET



WIKI DA DAPNET

A página anterior nos trouxe a este wiki, 

porém o mesmo também pode ser 

acessado diretamente pelo link:

http://hampager.de/dokuwiki/doku.php

http://hampager.de/dokuwiki/doku.php


CHECANDO USUÁRIOS

Na página principal selecione

USERS e digite o seu indicativo, o 

banco de dados começa a mostrar

todos os indicativos contendo o 

texto digitado, no meu caso

começa a mostrar todos os

indicativos que contêm N5…

À direita vemos que temos opção

de edição para o nosso indicativo. 



CHECANDO O
MAPA DE ÁREA

Selecionar TRANSMITTERS e MAP

para mostrar o mapa da área

Expandir para área de interesse.

Em SETTINGS, de-selecionar as duas

opções marcadas, para também ver

transmissores cadastrados desligados

e transmissores “pessoais” tipo hotspot.

Clicando em um transmissor específico, 

detalhes do mesmo são mostrados.



OK, E AGORA?

• Agora somos membros da rede DAPNET, o que significa que podemos

receber mensagens de pager se estivermos em área de cobertura da rede.

• Problema #1: Ainda não temos um PAGER…

• Problema #2: A não ser que sejamos vizinhos de algum radioamador que 

tenha uma estação POCSAG operando ou vivermos em área com cobertura

de uma transmissor POCSAG de longo alcance, a chance é grande de NÃO 

TERMOS COBERTURA!!!



SOLUCIONANDO PROBLEMA #1 - PAGER
eBay é uma solução:

Modelo: POCSAG pager GP2009N

Fornecedor: witoptech

Esse pager é a versão Chinesa do AlphaPOC 602R, 

muito popular, mas um pouco mais caro.

A outra solução é utilizar um rádio SDR sintonizado em

439.987.500 FM Narrow Band e conectar o áudio via 

VB-cable ao software para decodificação de POCSAG 

PDW. A versão mais atual que encontrei do PDW é a 

3.12

Se o radio SDR está disponível, essa solução é a mais

barata, já que não se precisa investir em um pager 

para monitorar mensagens… Talvez seja a solução

ideal para brincar um pouco antes de encomendar um 

pager da China…



EM TEMPO… CONFIGURAÇÃO DO PAGER PELO
VENDEDOR

Lembrar de fornecer os dados abaixo na

hora da aquisição do pager



SOLUCIONANDO O PROBLEMA #2 - COBERTURA

• Esse problema se divide em duas partes:

1- Requisitar ativação de TRANSMISSOR junto a DAPNET

2- Configurar um hotspot rodando pi-star para operar também em modo POCSAG

• É claro que o transmissor não precisa estar limitado a um hotspot de baixa potência! 

Pode ser um sistema de muito maior porte, por exemplo um transmissor de maior

potência com antena em torre com bom posicionamento para dar cobertura a uma

grande área metropolitana!

• Para facilitar o entendimento nos focaremos neste tutorial na solução “pessoal” com 

hotspot, mas esperamos que no futuro alguns radioamadores se interessem em

montar sistemas de cobertura mais ampla.



PEDINDO ATIVAÇÃO DE TRANSMISSOR NA DAPNET

Na tela principal selecionar HELP e 

a seguir selecionar SUPPORT

Isso nos levará novamente à página

de suporte para abrirmos o ticket 

para ativarmos o transmissor na

rede



TICKET PARA ATIVAÇÃO DE
TRANSMISSOR



TICKET PARA ATIVAÇÃO DE
TRANSMISSOR
Continuação:

Indicativo: Usar o seu indicativo

Indicativo do Transmissor: usar o mesmo do seu, ou

outro se for por exemplo para uma repetidora.

No meu caso específico, tenho dois hotspots, um 

deles usa o meu indicativo N5GG o outro usa

N5GG1 para diferenciá-lo

Se for hotspot, marcar PERSONAL com potência

reduzida, por exemplo 10mW

Indicativo dos sysops: listar todos os sysops para 

esse transmissor POCSAG. No caso de hotspot deve

ser somente o indicativo pessoal.



EMAIL DE COMPROVAÇÃO DE ATIVAÇÃO DE 
TRANSMISSOR

Depois de passados mais alguns

dias da abertura do ticket para 

ativação de transmissor, 

receberemos email semelhante a 

este

Duas informações importantíssimas:

1- indicativo a ser usado no 

transmissor

2- Authkey – sequência secreta

necessária para configurar o 

hotspot

GUARDE BEM ESSE EMAIL!!!



CONFIGURANDO O PI-STAR PARA POCSAG

Entrar no modo de 

configuração no pi-star

Na configuração do

MMDVMHost ativar o modo 

POGSAG e clicar APPLY 

CHANGES



CONFIGURANDO O PI-STAR PARA POCSAG - 2

Após aplicar as mudanças da página anterior, preencher os dados necessários para a POCSAG configuration

Servidor: Escolher o de Aachen como mostra o exemplo

Indicativo: É o indicativo do TRANSMISSOR recebido via email da DAPNET

QRG: Cuidado para não errar na digitação… 439.987.500 Hz é a frequência mundial em UHF da rede 

DAPNET

Authkey: Aqui vai a sequência secreta recebida via email. Como é uma sequência complicada é aconselhável o 

copy-paste do email e não a digitação individual de caracteres. Se esta sequência estiver errada o transmissor

NÃO será aceito pela rede DAPNET.

Confirmar as mudanças



CONFIGURANDO O PI-STAR PARA POCSAG - 3

Entrar no modo EXPERT do pi-star

Selecionar DAPNET API

Esta configuração se faz necessária para poder se 

utilizar a linha de comando no terminal do pi-star 

para redigir e enviar mensagens aos pagers.



CONFIGURANDO O PI-STAR PARA POCSAG - 4

Na tela da DAPNET API 

preencher:

USER: seu login na rede

DAPNET recebido no primeiro

email do ticket de pedido de 

conta

PASS: Sua senha de acesso

que você escolheu para a

rede DAPNET

TRXAREA: area para envio

das mensagens de page. 

Digitar all

Efetivar mudanças



ENVIANDO MENSAGENS AOS PAGERS

• Nas páginas seguintes seguem exemplos de envio de mensagem ao pager 

usando os seguintes métodos:

• Uso da página web da DAPNET

• Uso de mensagens SMS nos rádios DMR

• Uso da linha de comando no hotspot pi-star

• Uso do aplicativo android DAPNET



EXEMPLO 1

• Uso da página web da DAPNET



TESTANDO ENVIO DE MENSAGEM VIA DAPNET
WEB

Na página principal selecionar CALLS

À direita selecionar NEW CALL



CRIANDO A 
MENSAGEM

No campo MESSAGE digitar a mensagem a 

transmitir, limite de 80 caracteres. Notar que o 

sistema coloca automaticamente o indicativo

de quem está digitando a mensagem no início

da mesma, para que o receptor saiba quem a 

gerou.

Em SUBSCRIBERS digitar para quem vai a 

mensagem, nesse exemplo vai para mim

mesmo

Em TX GROUPS selecionar a área. Nesse

exemplo essa mensagem estará sendo

transmitida POR TODOS OS TRANSMISSORES 

DO MUNDO da rede… um exagero. Se a 

área destino é conhecida, selecionar do drop-

down.

Enviar com SUBMIT



SE TUDO DEU CERTO…

Alguns segundos depois do envio da mensagem da 

web para os servidores da DAPNET na Alemanha, o 

pager irá vibrar e a sua primeira mensagem estará no 

display de seu pager!



EXEMPLO 2

• Uso de mensagens SMS nos rádios DMR



ENVIANDO MENSAGEM VIA DMR SMS

• Agora que comprovamos o funcionamento, podemos experimentar enviar

mensagens para o pager por outras vias.

• Neste próximo exemplo vamos usar um HT DMR operando na rede 

Brandmeister e vamos criar uma mensagem no modo SMS do HT.

• O primeiro passo necessário é criarmos um contato tipo PRIVATE para o 

TG 262994, que é o link entre a rede DMR Brandmeister e a DAPNET. O 

nome desse contato pode ser qualquer um, por exemplo POCSAG MSG.



CRIANDO UMA MENSAGEM SMS PARA O PAGER

Notar o formato da mensagemSMS: indicativoDeDestino textoDaMensagem



ENVIANDO A MENSAGEM AO TG 262994



SE TUDO DEU CERTO…

Alguns segundos depois do envio da mensagem DMR

SMS pela rede Brandmeister ao TG 262994 a mesma

é direcionanda para os servidores da DAPNET na

Alemanha que irá distribuí-la aos transmissores locais a 

nível mundial, o pager irá receber a transmissão e 

vibrar e a sua mensagem aparecerá no display do 

mesmo!



EXEMPLO 3

• Uso da linha de comando no hotspot pi-star



ENVIANDO A MENSAGEM VIA LINHA DE 
COMANDO NO PI-STAR

Entrar no modo terminal do hotspot pi-star via SSH (login com nome e senha do hotspot)

Digitar a linha de comando conforme exemplo abaixo, com atenção ao detalhe de endereçamento, nesse exemplo a 

mensagem está sendo direcionada a N5GG e a mensagem em si se encontra na parte de “texto”

Ao pressionar ENTER a mensagem será enviada via a DAPNET API (configurada anteriormente no pi-star) aos nodes da 

DAPNET na Alemanha e distribuida aos transmissores locais para envio aos pagers



SE TUDO DEU CERTO…

Alguns segundos depois do envio da mensagem pela 

linha de commando no pi-star diretamente aos nodes

da rede DAPNET na Alemanha, o pager irá vibrar e a 

sua mensagem aparecerá no display!



EXEMPLO 4

• Uso do aplicativo android DAPNET



ENVIANDO A MENSAGEM VIA
APLICATIVO ANDROID DAPNET

No seu dispositivo android baixar o aplicativo DAPNET

Fazer login com suas credenciais de usuário e senha da 

rede DAPNET

Selecionar o ENVELOPE no canto inferior direito para 

enviar mensagem



ENVIANDO A MENSAGEM

Digitar a mensagem no campo MESSAGE, notar

que o sistema já digita o indicativo do gerador

da mensagem, que será mostrado no pager para 

permitir ao receptor saber quem enviou.

Digitar o indicativo do RECEPTOR da mensagem,

notar que o sistema lista apenas os indicativos

que fazem parte da rede DAPNET

Digitar o grupo de transmissores a ativar, nesse

exemplo ALL



SE TUDO DEU CERTO…

Alguns segundos depois do envio da mensagem pelo

aplicativo DAPNET diretamente aos nodes da rede

DAPNET na Alemanha, o pager irá vibrar e a sua

mensagem aparecerá no display!



PARA FINALIZAR…

• Este foi um pequeno tutorial para mostrar como uma tecnologia antiga ainda

pode ser bem utilizada pela comunidade radioamadirística.

• Todas as configurações que abordamos focaram mais no uso de equipamento

pessoal tipo hotspot pi-star.

• Não devemos esquecer que seria ótimo para o crescimento da rede de

pagers se implementássemos também soluções de larga cobertura, instalando

rádios de maior potência e antenas em torres altas. Assim teríamos os

verdadeiros ganhos numa rede de ampla cobertura.
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