
 

  Εβδομαδιαίο 
Ενημερωτικό       

Δελτίο ewsletter 

Για αυτό το 
ενημερωτικό 
δελτίο  

Για εσάς που έχετε 

εγγραφεί στο εβδομαδιαίο 

μας ενημερωτικό δελτίο, 

αυτό το μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προβάλλει 

τις υποεκτιμημένες και 

συναρπαστικές ιστορίες 

κάθε εβδομάδα που 

μπορεί να χάσατε, μαζί με 

μια στοχαστική (και 

σύντομη!) άποψη για το 

γιατί έχουν σημασία. Κάθε 

Κυριακή, θα λαμβάνετε ένα 

επιμελημένο μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που 

περιλαμβάνει 5-6 νέες 

ιστορίες επιλεγμένες από 

εκατοντάδες πηγές που 

σας κάνουν να σκέφτεστε 

και σας ενθαρρύνουν να 

είστε πιο ανοιχτόμυαλοι. 

Θα προσπαθήσουμε να 

εστιάσουμε στα ΣμηΕΑ 

αλλά θα συμπεριλάβουμε 

και άλλα νέα τεχνολογίας. 

 

Δεν έχει να κάνει με εμάς. Όλα έχουν να κάνουν με σένα. 

 Ξεκινήσαμε την NextWave Academy για να σας 

βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε τα drones για να 

ωθήσετε την επιχείρησή σας, τον οργανισμό σας ή 

το χόμπι προς τα εμπρός. Στόχος μας είναι να 

βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. 

Οι μαθητές μας κυμαίνονται από ερασιτέχνες 

χειριστές drone, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 

μέχρι οργανισμούς δημόσιας ασφάλειας, όπως η 

αστυνομία και τα πυροσβεστικό σώμα. Όταν 

βλέπουμε τους μαθητές μας να πετυχαίνουν, 

ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει την αποστολή μας. 

Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να 

πετάξουν με ασφάλεια μόνο αν χρησιμοποιηθούν 

υπεύθυνα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

μπορούν να σώσουν ζωές, να μειώσουν το κόστος 

και να αυξήσουν την αποδοτικότητα, αλλά μόνο 

όταν πετούν υπεύθυνα. Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι 

ασχολούνται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 

πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να 

προωθήσουν την ασφάλεια. Δημιουργούμε 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προωθεί την 

ύπαρξη μιας ασφαλούς νοοτροπίας πιλότων πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά τις πτήσεις σας. 

 

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι 

υποψήφιοι πιλότοι θα αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και την ανάλογη πρακτική 

εμπειρία σε όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

να επιλέξουν. 

Στη NextWave Academy το πάθος μας είναι τα 

drones, η σωστή και ασφαλή χρήση τους καθώς 

και η εκπαίδευση τους. Χρησιμοποιώντας την 

ασύγκριτη τεχνολογία elearing και τη μέθοδο 

διδασκαλίας δια ζώσης, θέλαμε να 

δημιουργήσουμε με διασκεδαστικό, 

συναρπαστικό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 

λάβετε όσο περισσότερα μπορείτε από τα drones 

σας. Με ένα ισχυρό υπόβαθρο αεροπορίας, 

έχουμε πλοηγηθεί στα ρυθμιστικά ύδατα της ΥΠΑ 

και θέλουμε να βοηθήσουμε και εσάς να κάνετε το 

ίδιο. Ας είμαστε όλοι πιο έξυπνοι και ασφαλείς 

μαζί σχετικά με τα ΣμηΕΑ. 

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά. 

Η ομάδα της NextWave Academy 
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  Η παράξενη και 
άγνωστη ιστορία 
πίσω από το 
Ctrl+Alt+Del 
 

 
 
Μια συντόμευση που όλοι 
κάποια στιγμή έχουμε 
χρησιμοποιήσει. 
Μια από τις πιο διάσημες 
συντομεύσεις του 
πληκτρολογίου είναι ο 
συνδυασμός Ctrl+Alt+Del 
καθώς είναι αυτός με τον 
οποίο μπορείς να κάνεις 
restart στον υπολογιστή σου 
όταν μοιάζει να έχει... 
κολλήσει.  
Η ιστορία πίσω από τη 
δημιουργία αυτής της 
συνόμευσης έχει περισσότερο 
ενδιαφέρον απ' ό,τι μπορεί να 
φαντάζεσαι. Μιλώντας γι' 
αυτή την ανακάλυψη, ο 
δημιουργός της David Bradley 
αποκάλυψε ότι ήταν ένας 
σκέτος... πονοκέφαλος. 
Αυτός ο συνδυασμός 
προέκυψε το 1981 όταν ο 
Bradley και ακόμη 11 
προγραμματιστές, έψαχναν 
έναν πιο σύντομο τρόπο για 
να κάνουν restart στον πρώτο 
υπολογιστή IBM που 
σχεδίαζαν. Κι αυτό γιατί  τους 
φαινόταν υπερβολικό να τον 
βγάζουν συνεχώς από το 
ρεύμα. 
Η πρώτη επιλογή που είχαν 
επιλέξει ήταν το το 
Ctrl+Alt+Esc, αλλά 
διαπιστώθηκε ότι αυτός ο 
συνδυασμός θα μπορούσε να 
οδηγήσει σχετικά εύκολα σε 
ακούσιες επανεκκινήσεις, 
λόγω απροσεξίας. Και γιατί 
επιλέχθηκε το Ctrl+Alt+Del; 
Επειδή ήταν αδύνατον 
πατηθεί μόνο με το ένα χέρι. 
Ο συνδυασμός τελικά έγινε 
διάσημος από στόμα σε 
στόμα καθώς πολλοί 
δημιουργοί λογισμικού το 
έλεγαν σε χρήστες για να τους 
βοηθήσουν. 
 

Νέος κύκλος μαθημάτων για επαγγελματικό δίπλωμα 
χειριστή drone  

 Η Nextwave Academy ανακοινώνει την έναρξη 
εκπαιδευτικής σειράς θεωρητικών και πρακτικών 
μαθημάτων στις 23/11. Με γνώμονα εσάς και μόνο , 
με τον πήχη υψηλά σε θέματα γνώσεων και 
ασφάλειας είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε την 
εμπειρία αλλά και την αγάπη μας για το 
αντικείμενο.Για πληροφορίες και εγγραφές καλέστε 
μας στο τηλ 210 300 3175. 
Η σχολή μας ακολουθεί τις οδηγίες της Ελληνικής 
Κυβέρνησης και τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πραγματικό 
χρόνο.Με υπομονή και θέληση για εξέλιξη θα 
ξεπεράσουμε όλες τις δύσκολες συνθήκες.  
 

Τα drones 
που 
ανακοίνωσαν 
τον Τζο 
Μπάιντεν ως 
τον 46ο          
εκλεγμένο    
πρόεδρο 
 

Η επιχείρηση εναέριων  επιδείξεων δεν είναι εύκολη, μόνο γύρω στις 22 τέτοιες εταιρείες υπάρχουν 
παγκοσμίως. Οι εταιρείες παραγωγής αντιμετωπίζουν σημαντικές λειτουργικές δαπάνες, ιδίως για την 
ασφάλιση, και πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς FAA. Στην περίπτωση της 
Verge Aero, της εταιρείας πίσω από την παράσταση στην ομιλία νίκης του εκλεγμένου προέδρου Biden το 
Σάββατο στο Wilmington του Delaware, απαιτούν δύο εξαιρέσεις από την FAA. "Μια από αυτές είναι να 
πετούν τη νύχτα, χρειάζεστε ειδική άδεια για να πετούν τη νύχτα", είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Verge 
Aero Nils Thorjussen στο Engadget. "Έπειτα χρειάζεσαι επίσης ειδική άδεια για να ελέγξεις περισσότερα από 
ένα drone από έναν πιλότο. Έτσι, αν έχεις ένα άτομο που χειρίζεται δύο, τρία ή 100 τηλεκατευθυνόμενα, αυτό 
απαιτεί άδεια από την FAA." 

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση του Μπάιντεν δεν ήταν διαθέσιμες λόγω των 
πολυάριθμων NDA, ωστόσο ο Thorjussen εκτιμά ότι μια παράσταση μικρού μεγέθους θα μπορούσε να 
συγκεντρωθεί από ένα πλήρωμα μόνο δύο ανθρώπων σε περίπου μία ώρα, αν και μεγαλύτερες εκδηλώσεις 
προφανώς θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο εγκατάστασης. Ένα μεγάλο μέρος της εκδήλωσης αφιερώνεται 
στον προγραμματισμό των κινήσεων των drone στο Blender ή σε παρόμοιο πρόγραμμα. Όχι μόνο κάθε drone 
χρειάζεται τη δική του χορογραφία, αλλά η ομάδα παραγωγής πρέπει να επιστρέψει χειροκίνητα για να 
διασφαλίσει ότι κανένα από τα διανύσματα του drone δεν επικαλύπτονται, γεγονός που μεταφράζεται σε 
πραγματική σύγκρουση στον αέρα. Από την πλευρά της, η Verge Aero χρησιμοποιεί το δικό της εσωτερικό 
πρόγραμμα που ονομάζεται Design Studio, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας και 
προγραμματισμού, επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινούν έναν θεωρητικά απεριόριστο αριθμό drone 
γύρω από έναν εικονικά διαμορφωμένο χώρο επιδόσεων. 
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Στην αγορά των drones σίγουρα δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες, ωστόσο μπορούμε να 
πούμε με σιγουριά ότι η DJI είναι εκείνη που έχει την μεγαλύτερη απήχηση στους 
καταναλωτές (οι οποίοι ενδιαφέρονται για την χρήστη τους για video recordings και photo 
shootings), έχοντας δημιουργήσει ένα πανίσχυρο brand. Παρόλα αυτά, η Sony από ότι 
φαίνεται δεν αποκλείεται να «προκαλέσει» την DJI, καθώς σχεδιάζει να μπει δυναμικά στην 
αγορά των drones, μέσω ενός νέου project που το ονομάζει: Airpeak. 
 
Αν κρίνουμε από το παρελθόν και την πορεία της Sony, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα 
drones της θα διαθέτουν ότι τελειότερο υπάρχει στον τομέα του imaging hardware. Σε αυτή τη 
φάση, η ιαπωνική εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα Airpeak drone την άνοιξη του 2021, 
για αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες για το τι έχουν στο μυαλό τους οι 
δαιμόνιοι Ιάπωνες. Παράλληλα, η Sony πρόκειται να σχεδιάσει το νέο της drone project και με 
βάση το feeback των fans της. Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση από 
τη Sony, αν και σίγουρα θα πρέπει να τα βάλει με έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, όπως είναι η 
DJI. 

 

Airpeak: H Sony μπαίνει δυναμικά στην 
αγορά των drones! 

 

Σε περίπου οκτώ μήνες στους αιθέρες τα 
πρώτα ελληνικής κατασκευής Drones 

 
Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό 
κανάλι ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ 
δήλωσε πως πλέον στην Ελλάδα 
ανοίγει ο τομέας παραγωγής μη 
επανδρωμένων οχημάτων για 
χρήση σε πολλούς τομείς, ένας εξ’ 
αυτών είναι η άμυνα και η 
ασφάλεια. Αναφορά για λόγους 
ασφαλείας έκανε σε ένα ”μεγάλο 
drone και ένα μικρό drone”, εκ 
των οποίων το μεγάλο θα μπορεί 
να μεταφέρει και φορτίο. 

Η Δανία δοκιμάζει μια νέα πλατφόρμα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας για τα drone, η 
οποία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την 
ενσωμάτωση εμπορικών UAV στον εναέριο 
χώρο της χώρας. 
Η αποκαλούμενη πλατφόρμα UTM εξυπηρετεί 
τη διασφάλιση ασφαλούς και αποδοτικής 
πτήσης χιλιάδων εμπορικών αεροσκαφών, με 
πλήρη ενσωμάτωση στη συμβατική εναέρια 
κυκλοφορία. Ο αριθμός των drone στη Δανία 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 12.000 σε πέντε 
χρόνια, και η ανάπτυξη αυτή θα αυξηθεί 
περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Λόγω της 
αναμενόμενης ανάπτυξης, η εφαρμογή μιας 
νέας δανέζικης πλατφόρμας διαχείρισης της 
κυκλοφορίας για τα drones επιδιώκει να 
ικανοποιήσει την ανάγκη ασφαλούς και 
αποτελεσματικής διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας, με πλήρη ενσωμάτωση τους στη 
γενική εναέρια κυκλοφορία. "Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι τα drone έχουν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τη Δανία, όπου μόνο 5.000 
εμπορικά drone είναι εγγεγραμμένα", δήλωσε ο 
υπουργός Μεταφορών της Δανίας, Μπένι 
Ενγκελμπρεχτ. "Ο αριθμός αυτός αναμένεται να 
αυξηθεί με την πάροδο των ετών, και γι' αυτό 
έχουμε μεγάλο συμφέρον να αναπτύξουμε ένα 
σύστημα το οποίο θα είναι σε θέση να 
συντονίζει τις διαδρομές των drone και να 
διασφαλίζει τις ταυτόχρονες πτήσεις τους μαζί 
με τα αεροσκάφη μας — χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στη συμβατική εναέρια κυκλοφορία 
ή πιθανή ταλαιπωρία για τους ανθρώπους 
γενικά. "Η χρήση drone έχει τεράστιες 
δυνατότητες, στο πλαίσιο του εμπορίου, από 
την παράδοση αγαθών, και στο μέλλον, ίσως 
ακόμα και ως τρόπος ταξιδιού. Συνεπώς, είμαι 
πολύ ενθουσιασμένος που θα ακολουθήσουμε 
την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα του 
δοκιμαστικού συστήματος που έχει αναπτύξει η 
Naviair". 
Το σύστημα UTM θα δοκιμαστεί αρχικά σε έναν 
ενιαίο αερολιμένα, αλλά θα αναπτυχθεί 
σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα από το 2021. 
Η πλατφόρμα UTM θα διευρυνθεί με πρόσθετες 
και ολοένα και πιο προηγμένες λειτουργίες, οι 
οποίες με την πάροδο του χρόνου θα 
καταστήσουν δυνατή την εκτέλεση πολύ 
σύνθετων πτητικών λειτουργιών μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, με πλήρη 
ενσωμάτωση στην υπάρχουσα εναέρια 
κυκλοφορία. Στη Δανία, τα drone επιτρέπεται να 
πετούν μόνο εντός της οπτικής γραμμής που 
βλέπει ο χειριστής αεροσκαφών και υπό 
αυστηρούς κανονισμούς. Όταν η πλατφόρμα 
UTM είναι πλήρως λειτουργική, θα είναι δυνατό 
για τον χειριστή μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους να πετάει πέρα από την οπτική 
γραμμή όρασης. 
 

Η Δανία εγκαινιάζει πλατφόρμα διαχείρι
σης της κυκλοφορίας για  drones 

 

Λαμβάνετε αυτό το mail επειδή έχετε συνενέσει γραπτώς. Μπορείτε να 
διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ 
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