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Összefoglaló: 

A gyakorlat orientált egynapos tanfolyam célja, hogy a tanfolyamon résztvevő hallgatók megismerkedjenek a 

ChipCAD Kft. által forgalmazott LoRaWAN hálózatépítéshez és működtetésre alkalmas termékekkel, 

fejlesztőeszközökkel és ezek használatát saját laptop számítógépük segítségével gyakorolják, hogy utána 

önállóan képesek legyenek LoRaWAN hálózati alkalmazások kifejlesztésére és működtetésére.  

A tanfolyamhoz elvégzéséhez szükséges hálózati eszközöket és szoftvereket biztosítjuk. 

LoRaWAN termékkör: 

Microchip RN2483A LoRa modul és fejlesztőeszközei. 

Kerlink átjárók: beltéri és kültéri IoT állomások 

Ingyenesen használható Loriot próba és kereskedelmi nyilvános hálózatok valamint privát Loriot hálózatok.  

Tanfolyami tematika: 

1. LoRaWAN hálózat felépítése és működése. Elméleti összefoglaló két online hálózati alkalmazás 

bemutatásán keresztül: GPS követés és Szenzorhálózat. Az A és C osztályú hálózati működési 

mechanizmusok áttekintése. LoRa Alliance szerepe. A LoRaWAN jelenleg használatos 1.0.2 és a 2017 

októberben elfogadott 1.1 verziójú hálózati specifikációk áttekintése. 

2. Pont-pont és LoRaWAN hálózati kommunikáció és ezek vegyes használati lehetősége alkalmazásokon 

belül. Terminál-emulátoron keresztül manuális hálózati és pont-pont kapcsolatok létrehozása. 

3. A LoRaWAN hálózati kommunikáció titkosítási megoldása a LoRa rádiós és IP térben. Kulcsok kezelése a 

hálózati, alkalmazás szervereken és a végberendezésekben. ABP és OTAA hálózati csatlakozási módok 

kipróbálása és használatuk gyakorlása RN2483 modulok és a Loriot hálózati szerverek beállításain keresztül. 

4. RN2483 modulok használata A és C osztályban. A C osztályú működés feltételei a Loriot hálózati szerveren 

és az RN2483A modulban. Mintapélda kipróbálása RN2483A C osztályú működésére és multicast üzenetekkel 

történő szinkron vezérlésére. 

5. Átjárók összehasonlító bemutatása: LoRaWAN átjárók 

6. A Loriot hálózati szerver használata. Végberendezések menedzsmentje: hálózati kulcsok manuális és 

automatikus kezelése és hálózati működésük felügyelete, statisztikai analízisek bemutatása. Átjárók 

menedzsmentje: átjárók hálózatba beépítése és működésük felügyelete. Hierarchikus hálózatmenedzsment: 

végfelhasználó és partnerhálózatok létrehozás és működtetése. 

7. A Loriot hálózatok és az alkalmazásszerverek kapcsolata, a lehetséges adatportok áttekintése, kapcsolódás 

a Loriot hálózati szerverhez. A JSON adatformátum ismertetése. 

8. A saját hálózati alkalmazás fejlesztés folyamata. Adat vizualizáció meglévő internetes platformokon. 

9. A www.mylora.hu Monitoring Rendszer bemutatása. 

A tanfolyam helye: ChipCAD iroda, Lurdy házban. 

A tanfolyam időpontja: A ChipCAD tanfolyami oldalán kerül meghirdetésre. 

A tanfolyam ideje: 1 nap, 9:00-17:00 

A Tanfolyam költsége: 10eFt+áfa, ami tartalmazza az üdítők, kávé és az ebéd költségét a Lurdy éttermeiben. 

Jelentkezés a honlapunkon vagy emailben: info@chipcad.hu  
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