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Todas as informações contidas neste guia são APENAS orientações para montagem de sistemas
eletrônicos/configurações de equipamentos utilizados na prática do radioamadorismo. Não nos
responsabilizamos por quaisquer danos causado em equipamentos, dispositivos ou programas.
TODA responsabilidade e risco são exclusivas do interessado na montagem do sistema
eletrônico. Caso você não tenha conhecimento em eletrônica, procure um profissional da área.
Todas as Marcas® e Copyrights© são de propriedade de seus respectivos criadores.

Talker Alias na BrandMeister

Talker Alias permite que um rádio receba informações de contato do rádio
transmissor. Isso elimina a necessidade de ter uma grande lista de contatos,
além disso, o BrandMeister ajuda o processo criando uma string de Talker Alias
se o rádio transmissor não enviar um.

O Talker Alias foi adicionado à especificação DMR ETSI em junho de 2016. Até
o momento, os únicos rádios que suportam o Talker Talker são o Hytera, Anytone
e o software MD Tools (MD-380, MD-390 e talvez o MD-2017). Além disso,
Talker Alias só é passado através de repetidores Hytera, repetidores baseados
em MMDVM e a maioria dos dispositivos hotspot (OpenSpot, MMDVM / Pi-Star,
etc).
Mesmo não estando disponível em todos os fabricantes, esse ainda é um ótimo
recurso. A Hytera, TYT e a Anytone cobrem uma grande quantidade de
usuários de DMR em todo o mundo.
O BrandMeister incluiu a capacidade de modificar o texto enviado por meio do
Talker Talker, isso é feito através da página Selfcare usando o campo Texto
APRS . O BrandMeister sempre adiciona seu indicativo de chamada na frente
do campo Texto do APRS.

Campo para configuração do TA e APRS

Na imagem a seguir, você pode ver quais usuários definiram este texto e quais
não definiram. O valor padrão é "ID do DMR: 7242xxx".

` Aqui está um exemplo de algumas pessoas com texto APRS e outras sem.

Para se beneficiar da função Talker Talker, modifique seu texto APRS para ter
seu nome, isso fará com que os rádios que ainda não tenham sua base de ID
atualizada e possuam a função TA receba suas informações no display.
Para maiores informações sobre o Talker Alias e como ele é suportado no
BrandMeister visite:
https://wiki.brandmeister.network/index.php/Talker_Alias.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236102/02.03.01_60/ts_10236102v0203
01p.pdf

FONTES:
DMR ETSI
Wiki BrandMeister

