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Apresentação



Aplicativo da empresa DJI, famosa para a maioria
dos usuários de drones.

Disponível tanto para IOS na App Store quanto 
para Android na Play Store

Suporta os modelos de drones mais novos lançados 
pela DJI e permite que o usuário utilize um drone de
qualquer e configure o aplicativo para que seja 
possível a utilização

DJI PILOT



Manual Flight: O usuário utiliza o drone por meio
do controle e disponibiliza os comandos em tempo
real

Mission Flight: Permite o usuário estabelecer 
previamente uma rota para o drone, em qualquer 
momento a operação pode ser interrompida 

Principais funcionalidades



Torna possível criar diversos pontos e fazer o 
trajeto deles ser retilíneo de um ponto para outro

É possível colocar diversos pontos e o drone irá
passar por todos em ordem numérica

Seleciona uma área e o aplicativo
automaticamente cria um polígono com 4 pontos
na região demarcada, é possível criar novos
pontos na metade das arestas alterar o formato
do polígono 

Tira imagens adicionais da área demarcada,
facilita para o processo de construção de
modelos 3D

Mission flight
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Mapping



Um dos mais famosos no mercado, é pago e possui
planos anuais e mensais pagos em dólar

 
Possui suporte para IOS sendo o download na App
Store, para Android na Play store e também pode 
ser acessado pelo navegador no computador

 
Necessário realizar algumas configurações para 
obter o melhor resultado, mas a plataforma é 
simples e intuitiva

Dronedeploy



Gere fotos no formato 
panorâmico

 
Faça vídeos de alta
qualidade

Tire fotos de alta qualidade

Usuário manuseia o drone 
por meio do controle

Criação padrão de modelos e
mapas

Crie um mapa de longa 
distância em formato de 
corredor

Principais funcionalidades



Clique em "Install on my 
Account" para poder 
utilizar esse aplicativo e 
importar rotas em KML

Selecione o botão Apps e 
digite na aba de 
pesquisa: KML or SHP

bÁSICO DO MODO STANDARD



Nessa aba você pode 
controlar a altitude que o 
drone irá voar

Aqui você conseguirá ver 
algumas informações 
importantes sobre o seu 
plano de voo, como a 
duração, o tamanho da 
área, o número de imagens 
que serão feitas e quantas 
baterias serão utilizadas

bÁSICO DO MODO STANDARD



Caso você não possua 
um drone você ainda 
pode tentar a atividade 
prática utilizando o 
modo "Test the 
simulator"

 Desativando essa 
opção automática você
pode configurar mais 
especificamente alguns 
elementos do seu voo

Os valores na imagens
do Front Overlap, Side
Overlap e Flight 
direction são os mais 
utilizados no padrão

bÁSICO DO MODO STANDARD



Abaixo disso você consegue ver quantas
fotos foram tiradas, o tempo que já 
passou e o tempo estimado para toda a 
operação

No canto superior direito você pode ver
a situação da bateria, do cartão de 
memória e o sinal com o controle do 
drone

Simulador dronedeploy



No canto inferior esquerdo aparece a 
câmera, que está preta visto que é uma 
simualação, a altitude, a velocidade e a 
angulação do gimbal

No canto superior esquerdo é possível 
ver o botão para parar a operação e 
realizar o aterrisagem

Simulador dronedeploy
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