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Η LoRa Alliance®, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αυξηθεί
παγκοσμίως κατά 66% ο αριθμός των διαθέσιμων IoT δημοσίων δικτύων LoRaWAN.
LoRa Alliance® είναι μια ανοιχτή, μη κερδοσκοπική ένωση που έχει γίνει μια από τις
μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες συμμαχίες στον τομέα της τεχνολογίας IoT,
από την ίδρυσή της το 2015. Τα μέλη της συνεργάζονται στενά και μοιράζονται
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και την προώθηση του προτύπου LoRaWAN®.
Η υποδομή LoRaWAN είναι χαμηλού κόστους, εύκολη στην ανάπτυξη και προσφέρει
ευελιξία, η οποία οδηγεί στην ισχυρή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την τεράστια ευκαιρία της υιοθέτησης εφαρμογών
LPWAN. Αυτό υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη στον κύκλο ζωής της αναδυόμενης αγοράς
IoT.
Το πρότυπο LoRaWAN έχει αναπτυχθεί από περισσότερους από 170 μεγάλους
παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, με συνδεσιμότητα διαθέσιμη σε
όλο τον κόσμο. «Η εγκατεστημένη βάση συσκευών LPWAN θα ξεπεράσει τα 2
δισεκατομμύρια μονάδες το 2025», δήλωσε ο Steve Hoffenberg, διευθυντής και
βιομηχανικός αναλυτής στην εταιρεία έρευνας αγοράς VDC Research.

LoRa: 66% αύξηση σε 3 χρόνια
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Συμμετοχή του InoFA σε ημερίδα στο ΝΟΗΣΙΣ

Εκμεταλλευτείτε την LoRaWAN World Expo που πραγματοποιείται στο Παρίσι 6-7 Ιουλίου
2022. Επικοινωνήστε με το lora-alliance@kiterocket.com για λεπτομέρειες εγγραφής ή
στο https://web.cvent.com/.../websitePage:2f009508-4856-4735... Δικτυωθείτε με το
οικοσύστημα LoRaWAN®, ανακαλύψτε νέες συνεργασίες.
Περισσότερες πληροφορίες: www.lora-alliance.org

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα στο ΝΟΗΣΙΣ «Ενίσχυση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας μέσα από

Καινοτόμα Εργαλεία Δικτύωσης», του έργου AGREEN - ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
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WikiFarmer: Η startup που έχει στόχο να αλλάξει την
αγορά αγροτικών προϊόντων

Η ενημέρωση των παραγωγών και

η υποστήριξή τους στην άμεση

προώθηση των προιόντων τους,

μέσα από μια διεθνή ψηφιακή

πλατφόρμα εκπαίδευσης και

διασύνδεσης. 

Διαβάστε περισσότερα

Desira digitisation: Οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές

 

DESIRA (https://desira2020.eu/),

ένα project για την αξιολόγηση του

κοινωνικού και οικονομικού

αντίκτυπου της ψηφιοποίησης σε

αγροτικές περιοχές. Μέσω ενός

δικτύου 20 Living Labs στις

ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, το

έργο αξιολογεί τις παρελθούσες,

τρέχουσες και μελλοντικές

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

του ψηφιακού μετασχηματισμού

στην αγροτική κοινωνία και

οικονομία. Συντονιστές του Living

Lab για τη Βόρεια Ελλάδα:

American Farm School & ATHENA

Δείτε το πρώτο βίντεο

Δείτε το δεύτερο βίντεο
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