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 1978 Ίδρυση Θεσσαλονίκη –

Εναέριοι Ψεκασμοί

 1981-- Πρόγραμμα Καταστολής

Χαλαζιού (ΕΛΓΑ)

 2000-2010 Aσφάλεια Αεροδρόμιων
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Ποιος είναι O Εισηγητής σας;

-MSc in Control Systems
-Beng in Computer Systems Eng
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Τουρκία



➢

 Drones, flιght controllers, applications και update tools –

=> όλα καταγράφουν και στέλνουν δεδομένα πίσω στην DJI 

Είναι πρόβλημα?

• Για την παρακολούθηση προβλημάτων του software,

θέματα με update ή περιστατικά

• Apple, Microsoft ζητάνε έγκριση 

Είναι νόμιμο? 



2 Προβλήματα

1) Όλες οι υποδομές ΙΤ είναι στην Κίνα 2) Η κυβέρνηση της Κίνας μπορεί να μαζεύει 

δεδομένα για κυβερνητικές δραστηριότητες 3ων 

χωρών μαζί με δεδομένα εμπορικών χρηστών 



Operational Risks With Regards to DJI Family of 
Products – Department of Navy, 24 May 2017

 η σύνδεση δεδομένων (data link) από το Drone στο Σταθμό Εδάφους ήταν ευάλωτη και ότι 

το σύστημα θα μπορούσε να ανεβάσει εικόνες, βίντεο ή τηλεμετρία σε διακομιστές χωρίς 

τη γνώση του χειριστή. Ένας έμπειρος χάκερ θα μπορούσε επίσης να πάρει τον έλεγχο 

του drone

 Ο σταθμός ελέγχου εδάφους που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των drones DJI 

αποτελείται από διάφορα μέρη που είναι ευαίσθητα στην πειρατεία (Hacking), ειδικά αν 

είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο



Operational Risks With Regards to DJI Family of 
Products – Department of Navy, 24 May 2017

Έλλειψη αξιοπιστίας 

 μπορεί να είναι επιρρεπή σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, οι οποίες θα 

μπορούσαν να βλάψουν το αεροσκάφος)

 Ενώ αυτά τα συστήματα είναι συνήθως ευρέως διαθέσιμα, ανεπίσημα στοιχεία 

δείχνουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα όταν απασχολούνται σε τυπικά 

στρατιωτικά περιβάλλοντα



Tom Kellermann
(VMWARE)



Η DJI προστέθηκε στη λίστα οντοτήτων των ΗΠΑ
Υπουργείο Εμπορίου - ΔΕΚ 2020

Περιορίζουν τις ικανότητες της DJI να προμηθεύεται τεχνολογία και εξαρτήματα αμερικανικής 
τεχνολογίας και εξαρτημάτων στα οποία βασίζονται τα προϊόντα της

Διάφορες υπηρεσίες 
cloud DJI

όπως οι ιστότοποί
τους, τα συστήματα 

αποθήκευσης 
εφαρμογών 

παρασκηνίου, το 
SkyPixel, το FlightHub

και πολλά άλλα 
(Υπηρεσίες Web της 

Amazon)

Έξυπνη μπαταρία 
BMS

ενδεχομένως όλα τα 
προϊόντα (Texas

Instruments)

Κάμερες θερμικής

απεικόνισης παλαιού 
τύπου, Zenmuse

XT/XT2 και Mavic 2 
Enterprise Dual (FLIR)

Vision chips

ενδεχομένως όλα τα 
καταναλωτικά 

προϊόντα (Intel)

Διαθεσιμότητα 
εφαρμογών για 

κινητά

όλες οι εφαρμογές 
DJI για κινητά (App

Store της Apple, 
Amazon Play Store

της Google)



Ιαπωνία



2017 - China’s “National Intelligence Law.”

ο νόμος αυτός "ορίζει ότι κάθε κινεζικός οργανισμός 

πρέπει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση για την παροχή 

πληροφοριών.



Government Edition

DJI έχει αναπτύξει μια "Κυβερνητική Έκδοση" έκδοση ορισμένων από τα προϊόντα της. 

Αυτά γίνονται ειδικά για να μην συνδεθείτε στο διαδίκτυο και να τρέξει σε ειδικό firmware, 

δημιουργώντας το είδος ενός ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. Τα προϊόντα αυτά, στην πραγματικότητα, 

δημιουργήθηκαν ως απάντηση στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν αρχικά από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.

Η απάντηση της DJI



Θα εμπιστευόσασταν την ασφάλεια της
χώρας στην κυβέρνηση της Κίνας;



Ελλάδα
Βιομηχανία Drone



Ελλάδα







•

• Έχουμε δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής 

Drone παντός τύπου αλλά και πρόσβαση σε 

τεχνολογίες μη διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.



GEP “sentry” - Multirole Drone 

➢ Σύστημα Απεριόριστης Εμβέλειας εκτός οπτικής (BVLOS) επαφής.

Δυνατότητα ο Χειριστής να βρίσκεται στο ΓΕΣ/Αθήνα και το Drone να

επιχειρεί στον Έβρο

➢ Πρωτοποριακά Μικρό Μέγεθος σε σχέση με το Ωφέλιμο Φορτίο :

Διαστάσεις 60x620x350mm - Βάρος 8,2Kgr με φορτίο 4kgr.

➢ Μεταφορά εφοδίων βάρους 4Kgr σε απομακρυσμένες μονάδες σε

απόσταση 18Km και παράδοσή τους μέσω βαρούλκου με το drone vα

υπερίπταται του σημείου.

Specs

ΜΤΟΜ 8,2 kg

Φορτίο 4 kg

Εμβέλεια 40 km

Εμβέλεια
Ελέγχου

Απεριόριστη μέσω 4G

https://drive.google.com/file/d/1OgLbxgiExQYJo4HXtqQvMgWeZCUoenc2/view?usp=sharing


GEP “sentry” - Multirole Drone

➢ Μεταφορά οπλισμού 

➢ Μεταφορά πολλαπλών βομβιδίων βάρους από 300gr έως και 

4Kgr

➢ Γρήγορη προσαρμογή και μεταφορά διαφόρων αισθητήρων

➢ Μεταφορά μεγάφωνου ισχύος 110db (προειδοποιητικά μηνύματα, 

αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών κλπ.).

➢ Δυνατότητα αναχαίτισης/κατάρριψης/αιχμαλωσίας εχθρικών 

Drones

➢ Δυνατότητα μεταφοράς άλλων μικρότερων GEP Drones και 

άφεση τους εν πτήση για διενέργεια αποστολών από αυτά.

https://drive.google.com/file/d/1QLKEHOzJNMMxd5skYWzSZ2lwyYJ0Ay7d/view?usp=sharing


GEP “sentry” - Multirole 
Drone

➢ Προστασία από τα υπάρχοντα σήμερα 

ηλεκτρονικά anti-drone 

συστήματα + δυνατότητα συνεχούς 

αναβάθμισης τους, ανάλογα με την 

πρόοδο της τεχνολογίας.

➢ Επιβίωση σε εχθρικό περιβάλλον

: Αποστολές με δύο (2) κινητήρες 

εκτός λειτουργίας

➢ Ηλεκτροοπτικά Στρατιωτικών

προδιαγραφών, Ισραηλινής κατασκευής.

➢ Υψηλή Ακρίβεια ρίψης < 1m από 

υψόμετρο έως και 370 μέτρα για τα 

βομβίδια 2.5kg και <1.5m για την 

συστάδα cluster.

G E P  U N M A N N E D  T E C H  / /  G E P D R O N E S . C O M  
/ /  I N F O @ G E P D R O N E S . C O M



Πλοήγηση μέσω Lidar Radar + Optical Flow.

Επιχειρησιακό σε πλήρες σκοτάδι με φακούς υπέρυθρων.

Αδιάβροχο & Λειτουργικό σε βύθιση 2 μέτρα κάτω από νερό

Minimal Διαστάσεις: 120mmx215mm Βάρος 380gr 

3d print με space age υλικά & ειδική σχεδίαση, 

είναι ΑΘΡΑΥΣΤΟ έως 18G

Σχεδιασμένο να Επιχειρεί σε περιβάλλοντα απαγορευτικά γιά τα υπόλοιπα 
Drone : Μέσα σε Πυκνή Βλάστηση, Εσωτερικά κτιρίων & Ερειπίων, Δάση

https://drive.google.com/file/d/1PFGlE9VumEigYGBye-G2igkoPDmvCcAD/view?usp=sharing




➢ Έλεγχος & Εκκαθάριση Εσωτερικού Κτιρίων

➢ Ανεύρεση Ατόμων/Αντικειμένων

➢ Λειτουργία Αόρατου Φύλακα/Spy Mode

➢ Με χρήση υπέρ-ευαίσθητου κατευθυντικού

μικροφώνου

➢ Επιχειρεί  Αόρατο  σε Απόλυτο Σκοτάδι.



Πέμπτη 11:45 – 12:30, 
Workshop:Ολιστικές Λύσεις Ασφάλειας



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

Τηλ:2310 413545

drones@3dsa.gr

Χρήση εμπορικών
Drone σε κρίσιμες

Υποδομές

mailto:drones@3dsa.gr
mailto:drones@3dsa.gr

