
Advanced holistic Adverse Drone Detection 
Identification & Neutralization 

Βασικοί στόχοι του 
προγράμματος
>  Να αναπτύξει ένα σύστημα αντι-

drone 

>  Να λάβει υπόψη τους 
επιχειρησιακούς περιορισμούς

>  Να ενισχύσει την ασφάλεια και 
να παρέχει εργαλεία για την 
επιχειρησιακή υποστήριξη των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου 

Θεωρητική Αρχιτεκτονική

aladdin2020.eu

Μελέτη και ανάπτυξη ενός τελευταίας τεχνολογίας, παγκόσμιου 
και επεκτάσιμου συστήματος για την ανίχνευση, τον εντοπισμό, 
την ταξινόμηση και την εξουδετέρωση ύποπτων και ενδεχομένως 
πολλαπλών ελαφρών αεροσκαφών σε περιορισμένης πρόσβασης 
περιοχές. 

Στοχευμένο κοινό
>  Υπηρεσίες επιβολής του νόμου 

(LEAs)

-    Ελληνική Αστυνομία (και οι 
Συνοριακοί Φύλακες)

-    Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή

>  Υπεύθυνοι σχεδιασμού και  χειριστές 
- λειτουργοί  κρίσιμων  υποδομων

-    Κυβερνητικές Εγκαταστάσεις 
(Κοινοβούλια, Υπουργεία, 
Φυλακές)

-    Μεταφορές (Αεροδρόμια, 
Σιδηρόδρομοι, Λιμάνια, Δρόμοι)

-    Ενέργεια & Περιβάλλον 
(Πυρηνική, Ηλεκτρική ενέργεια, 
Αέριο, Υδάτινοι πόροι)

-    Εκδηλώσεις και αθλητικές 
εγκαταστάσεις

-    Υπηρεσίες υγείας και έκτακτης 
ανάγκης

-   Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

-    Τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνιών

Το ALADDIN θα μελετήσει, θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει, σε σειρά 
συμπληρωματικών πιλοτικών, ένα σύστημα αντι-ΣμηΕΑ ως ολοκληρωμένη λύση στο 
αυξανόμενο πρόβλημα της απειλής ΣμηΕΑ, βασιζόμενη σε ένα τελευταίας τεχνολογίας 
σύστημα και ενισχύοντας το μέσω της έρευνας σε διάφορες τεχνολογίες και λειτουργίες.
Το ALADDIN θα ακολουθήσει μια ολιστική μεθοδολογία επικεντρωμένη στους χρήστες που θα 
περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φορέων επιβολής του νόμου (LEA) και φορέων εκμετάλλευσης 
κρίσιμων υποδομών καθώς και μια Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπής (External Advisory 
Board - ΕΑΒ) που θα διασφαλίζει την ποικιλομορφία των τελικών χρηστών, καθώς όλοι 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές μορφές απειλών και εργάζονται κάτω από διαφορετικά 
ρυθμιστικά πλαίσια.
Αυτή η ποικιλομορφία είναι σημαντική για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του 
συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ και των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 
υλοποιηθούν για τον διαμοιρασμό των γνώσεων που αποκτήθηκαν και για την περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση.
Στο πλαίσιο του έργου, όλες οι ρυθμίσεις, τα κοινωνικά, δεοντολογικά και νομικά στοιχεία 
θα μελετηθούν διεξοδικά και συνεχώς με την εκπόνηση της εκτίμησης επιπτώσεων και την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου.

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από 
το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης αριθ. 740859.
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Κοινοπραξία

Έργο ALADDIN

Το σύνολο των αισθητήρων του ALADDIN αποτελείται από ένα σύνολο από προσαρμοσμένες, καινοτόμες και μοναδικές τεχνολογίες 
καθώς και υφιστάμενους και πρότυπους αισθητήρες  που χρησιμοποιούνται για ανίχνευση και εντοπισμό ΣμηΕΑ:

1) ζεύγος 2D/3D ραντάρ
2) Πρωτοποριακή οπτική και θερμική πανοραμική απεικόνιση.
3) Ειδικά σχεδιασμένοι ακουστικοί αισθητήρες.

Το ALADDIN θα μελετήσει και θα προσφέρει μια σειρά από εφαρμογές εξουδετέρωσης (jammers, physical and hacking).
Αυτές οι δυνατότητες ανίχνευσης και αντιμετώπισης θα λειτουργούν μέσω ενός προηγμένου συστήματος εντολής και ελέγχου 
(Command & Control - C2). Για να βελτιωθεί η ανίχνευση και η ακρίβεια της κατηγοριοποίησης, το C2 θα συγχωνεύσει τα δεδομένα που 
έχουν αποκτηθεί από όλους τους αισθητήρες μέσω τεχνικών βαθιάς μάθησης τελευταίας τεχνολογίας. Η αποδοτικότητα του χειριστή 
θα ενισχυθεί μέσω μιας νέας διεπιφάνειας μικτής πραγματικότητας με τρισδιάστατα χαρτογραφικά στοιχεία και θα συμπληρωθεί με 
την υποστήριξή του στις επιχειρήσεις, όπως η έρευνα και η εκπαίδευση.

aladdin2020.eu

>  18 εταίροι, μεταξύ των οποίων 12 τεχνικοί 
εταίροι και 6 φορείς επιβολής του νόμου 
(LEAs)

-    Συντονισμένο από την DIGINEXT (Γαλλία)

>  Επιχορήγηση τον Αύγουστο του 2017

-    Συμφωνία επιχορήγησης - 740859

>  Διάρκεια 3 χρόνων

-    Σεπτέμβριος 2017 έως Αύγουστο 2020

>  2 κύκλοι / επαναλήψεις

-     Έκδοση beta - Μήνας 18 - Φεβρουάριος 
2019

-    Τελική έκδοση - Μήνας 36 - Αύγουστος 
2020

>  Δοκιμές σε πραγματικό περιβάλλον

-    Ανοιχτό πεδίο & Αστική περιοχή

Μέλη της κοινοπραξίας ALADDIN

Εκπαίδευση ALADDIN

Το ALADDIN θα προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν ως εργαλείο αυτο-εκπαίδευσης. Σκοπός 
αυτού είναι οι χρήστες του ALADDIN να έχουν μια γενική κατανόηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με απειλές ΣμηΕΑ και να είναι 
σε θέση να είναι εντελώς αυτόνομοι με τη χρήση του συστήματος. Οι κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης ALADDIN είναι:
> Η ευαισθητοποίηση και η γνώση
> Η αποτελεσματική λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας ALADDIN

Η εκπαίδευση θα κατανεμηθεί σε θεωρητική (ηλεκτρονική μάθηση, μάθηση στην τάξη) και πρακτική (προσομοίωση, εκπαίδευση στο 
πεδίο). Το μαθησιακό περιεχόμενο θα είναι καθηλωτικό, προσαρμοστικό και διαδραστικό για τους εκπαιδευόμενους.

Για να ξεκινήσετε την εμπειρία κατάρτισης, επισκεφθείτε μας στο elearning.aladdin2020.eu και ζητήστε την πρόσβασή σας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@aladdin2020.eu.


