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Bár évtizedek óta képesek vagyunk számítógépeket, szenzorokat, 
hálózatokat összekötve monitorozni bizonyos eszközeinket, új 
technológiák együttes megjelenésének köszönhetően egy merőben új 
világ küszöbére léptünk. Az új, „okos” világban a tárgyak környezettel 
való, illetve a tárgyak emberekkel való kapcsolata még szorosabban 
összefonódik. A Dolgok Internete több tízmilliárd eszköz, tárgy, szenzor 
Interneten való megjelenését jelenti, ami alapjaiban megváltoztatja 
gondolkodásunkat arról, hogy mit értünk az alatt, hogy ’online’ vagyunk. 
A Dolgok Internetében hatalmas üzleti potenciál rejlik, piaci 
előrejelzések szerint 2025-re akár a 100 milliárdot is elérheti az IoT 
hálózatokra csatlakoztatott eszközöknek a száma. A mobiltelefonok 
terjedési ütemét is meghaladó várakozások természetesen számos piaci 
szegmens vezető vállalatát vonzzák az IoT piacra.  
A fogyasztási cikkekbe, autókba, közmű hálózatokba, személyes 
tárgyainkba illeszthető szenzorok Internetre kapcsolásával, valamint 
meglévő erős adatelemző képességünk birtokában lehetőségünk lesz 
mindennapi életünk egyes területeinek átalakítására, sok tekintetben 
jobbá tételére. 
Ma már számos standardizált IoT technológia létezik, pl. a WiFi, 
Bluetooth, Zigbee, Lora, Sigfox, NB IOT, LTE-M. Az egyes technológiák a 
lefedett terület hatótávolságában, sávszélességében, a használt 
frekvenciatartományban, fogyasztásban, árban jelentősen különböznek 
egymástól.  A piaci konszenzus szerint az IoT-hez köthető technológiák 
mind életképesek, egymás kiegészítésével érhető el a legnagyobb ügyfél 
elégedettség.  
Előadásunk fókuszában a LoraWAN technológia áll, amely egy vezeték 
nélküli, nagy hatótávolságú (Long Range) ultra alacsony 
energiafogyasztású (Low-Power) rádiófrekvenciás infokommunikációs 
technológia, mely az intelligens végponti eszközök - érzékelők, 
beavatkozók vagy akár adatkoncentrátorok - számára nagy távolságok 
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esetén, kis adatátviteli sebesség és extrém alacsony fogyasztás mellett 
biztosítja a megfelelő és biztonságos kommunikációt, akár rossz időjárási 
körülmények és zord terepviszonyok mellett is. 
 
Az egyes mobilszolgáltatók által preferált NB-IOT technológia széleskörű 
piaci megjelenésére még várni kell, a lassan épülő hálózatok mellett a 
szenzorok, alkalmazások fejlesztése is időigényes, komplex folyamat. 
Hátráltatja az NB-IOT terjedését az a tény is, hogy az utóbbi időben 
egyre több szolgáltató döntött, úgy hogy az NB-IOT fejlesztések helyett 
megvárják az LTE-M technológia megjelenését, amely sávszélességben 
akár 1 Mbps-re is képes lehet. Annak ellenére, hogy a mobil operátorok 
meglévő frekvencia tartományukat használhatják az NB-IOT, 
LTE-M hálózatok kiépítésénél, világszerte egyre több szolgáltató dönt 
mégis a LoraWAN hálózat építése mellett. Így tett pl. Franciaországban 
az Orange, Belgiumban a Proximus, Hollandiában a KPN, Svájcban a 
Swisscom is. A döntés hátterében a LoRa technológia olcsó 
kiépíthetősége mellett nyilvánvalóan a piacszerzés áll, hiszen az NB-IOT, 
LTE-M technológia megjelenéséig éveket veszíthetnek a 
mobilszolgáltatók.  
Napjaink legsikeresebb és leggyorsabban fejlődő LPWAN technológiája a 
LoraWAN, amely könnyen telepíthető, a hagyományos 
telekommunikációs hálózatoknak a töredékébe kerül, ugyanakkor már 
jelenleg számos, szenzor és alkalmazás működik rajta. A LoraWAN 
szabványosított, könnyen fejleszthető környezet, amely a már piacon 
lévő szolgáltatásoknak köszönhetően azonnali bevételi lehetőségeket 
jelent a szolgáltatóknak, a felhasználóknak pedig merőben új 
szolgáltatások megjelenését. 
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