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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός του εργαστηρίου στα δίκτυα και τις κοινότητες των δικτύων LoRaWAN

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή το εισαγωγικό εργαστήριο πάνω στα δίκτυα LoRaWAN, που

διοργάνωσε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το Things Network

Syros στο Athens Digital Lab του Σεράφειου Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του

δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 05/04.

Κατά  την  διάρκεια  του  εργαστηριου  παρουσιάστηκαν  οι  κοινότητες  που  αναπτύσουν  και

υποστηρίζουν  ανοικτά  δίκτυα  LoRaWAN  στην  Ελλάδα.  Ήδη  σε  πόλεις  όπως  η  Αθήνα,  η

Θεσσαλονίκη,  η  Σύρος  έχουν  στηθεί  και  λειτουργούν  ανοικτά  δίκτυα  LoRaWAN,  με  ελεύθερη

πρόσβαση για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.

Η τεχνολογία LoRa είναι μία καινοτόμα τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης δεδομένων σε μεγάλη

απόσταση  με  ελάχιστη  κατανάλωση  ενέργειας  σε  συχνότητες  που  δεν  υπόκεινται  σε  άδειες

χρήσης.  Επιτρέπει  την  επικοινωνία  χιλιάδων  συσκευών  σε  αποστάσεις  που  κυμαίνονται  από

μερικά χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού εώς δεκάδες χιλιόμετρα εκτός αυτού.  Το δε κόστος του

απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι ιδιαιτέρως χαμηλό επιτρέποντας έτσι την χρήση της

τεχνολογίας για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Ως παράδειγμα καλής πρακτικής παρουσιάστηκε η

εφαρμογή του Lora για την μετρηση της ποιότητας του αέρα στην Σύρο αλλά και τα προβλήματα

που  αντιμετωπίστηκαν,  όπως  το  χαμηλό  bandwidth,  και  η,  οι  πολύ  συγκεκριμένοι  κανονισμοί

χρήσης των ελεύθερων συχνοτήτων.

H παρουσίαση του Things Network Syros για το LoraWan είναι διαθέσιμη εδώ 

Περισσότερα για τις κοινότητες του LoraWan και το The Things Network μπορείτε να δείτε στην 
παρουσίαση του The Things Network

__________________________________________________________________

                                        

https://macloud.ellak.gr/s/qljqInPWjDguDwe
https://www.thethingsnetwork.org/
https://openwifi.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/25/2019/04/lorawan-workshop-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A.pdf
https://lora-alliance.org/
https://www.thethingsnetwork.org/community/Syros/
https://www.thethingsnetwork.org/community/Syros/
https://lora-alliance.org/about-lorawan


Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και

των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα  και  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και  της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

