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APRS
O que é o APRS
O APRS é um sistema de rádio baseado na informação da posição escrito em principio de 1990 pelo Bob
Bruninga (WB4APR), um instrutor na Academia Naval dos EUA em Annapolis, MD. Foi distribuído como
shareware. O APRS foi usado para numerosos eventos especiais (incluindo uma alta aplicação nos
Jogos Olímpicos de Atlanta no verão de 1996). Foi usado diariamente por milhares de sistemas de
estações fixas e móveis e foi responsável pela recuperação de pelo menos um carro roubado.
Depois do APRS ficar popular, Keith Sproul (WU2Z) escreveu uma versão para Macintosh (MacAPRS).
Alguns anos mais tarde, o seu irmão Mark (KB2ICI) colocou-o sobre o Windows 95 e 3.1 (WinAPRS).
Para não ser ultrapassado, Steve Dimse (K4HG) criou o JavAPRS, o qual era capaz de correr em
conjunto com um browser JAVA, usando dados da Internet. Dale Heatherington (WA4DSY) escreveu um
servidor que permite receber dados de um TNC de uma área particular e enviar o fluxo de dados na
internet para usar com o JavAPRS.
No inicio de1997, Brent Hildebrand (KH2Z) criou uma nova versão do APRS. Foi chamado APRS+. O
programa ligava com a a sua própria cópia do Atlas da DeLorme Street, conseguindo dar aos mapas os
níveis ao longo das ruas com a operação total do APRS.
Mark Sproul também adicionou a cartografia das ruas ao WinAPRS ligando-o ao programa Precision
Mapping. Infelizmente, o Precision não faz mais versões do programa que trabalham com o WinAPRS.
Em1998, foi lançada uma versão de APRS para o Palm Pilot. Agora também já estão disponíveis versões
para o Linux e Windows CE.
Um dos últimos desenvolvimentos foi chamado FindUMap Server- (http://www.findu.com) e pode ser
usado para qualquer estação de APRS que foi recebida e arquivada na vasta rede sem fios de APRS. O
FindU colocará estas estações na sua página de internet usando mapas da net do Mapquest. O FindU é
também usado para mostrar informação do tempo recebido por estações de APRS devidamente
equipadas. (http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?zip=30144)
Claro que, agora com o "casamento" da Internet com o APRS, novos horizontes foram abertos. Agora
podemos trocar 1 linha de mensagem e a posição de móvel para móvel em qualquer parte do mundo
graças às numerosas gateways de RF para a internet que foram aparecendo.
Existem mesmo dois rádios Kenwood (um portátil - o TH-D7A e um movél - o TH-D700 ) que tem APRS
incluído! Ambos os rádios incluem 144 e 440 e têm um TNC incorporado. Eles têm saída série para ligar
a um PC e a um receptor GPS.
O Bob Bruninga escreveu uma explicação que é mais detalhada e explica como o APRS funciona e como
pode ser usado.
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