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Παρουσίαση του έργου

ALADDIN
Advanced holistic Adverse Drone Detection, 

 Identification & Neutralization
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Καλωσόρισμα 

Το έργο ALADDIN

Η κοινοπραξία ALADDIN

Συνεδρία καταγραφής δεδομένων 
στο ATLAS

Παρουσίαση & Εργασίες  έργου ALADDIN

Σχετικές εκδηλώσεις

Αγαπητέ αναγνώστη,

Καλώς ήρθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου ALADDIN.

Πολλές δραστηριότητες συνέβησαν από την εναρκτήρια συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2017 με 
στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την αντιμετώπιση κακόβουλων Συστημάτων  μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) που πετούν πάνω από περιοχές περιορισμένης πρόσβασης.

Η ομάδα του έργου προετοιμάζει τώρα την πιλοτική δοκιμή της πρώτης έκδοσης του συστήματος: η 
έκδοση Beta θα παρουσιαστεί στην Ισπανία στις αρχές Φεβρουαρίου του 2019. Αυτή θα είναι μια καλή 
ευκαιρία να παρουσιαστεί η  πληθώρα των αισθητήρων και των μέσων εξουδετέρωσης καθώς και οι 
καινοτόμες τεχνικές όπως Φιλτράρισμα και Βαθιά Εκμάθηση (Deep Learning), αλγόριθμοι συγχώνευσης 
δεδομένων (Fusion Algorithms) και συσκευές εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality Devices).

Με βάση τα αποτελέσματα και τα διδάγματα από την αξιολόγηση αυτού του πιλοτικού, θα βελτιωθεί 
η επιχειρησιακή ιδέα και ο σχεδιασμός του συστήματος προκειμένου να παραχθεί και να παραδοθεί η 
τελική έκδοση που θα δοκιμαστεί στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2020.

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει πληροφορίες για το έργο και τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις 
του.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο; Διαβάστε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. 

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε; Ρίξτε μια ματιά στην ομάδα Counter-Drone που διαχειρίζεται το 
ALADDIN και στα τμήματα του εξωτερικού συμβουλευτικού συμβουλίου (External Advisory Board).

Ανυπομονούμε να σας ενσωματώσουμε σε αυτό το έργο.

Ο Συντονιστής του έργου

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
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ΤΟ ΕΡΓΟ ALADDIN

H2020 Πρόσκληση: SEC-12-FCT-2016-2017 – 
Υπο-ενότητα 2: Ανίχνευση και εξουδετέρωση ύποπτων 
ελαφριών drone/ ΣμηΕΑ που εκτελούν πτήσεις 
πάνω από περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και 
εμπλέκοντας ως δικαιούχους, κατά περίπτωση, τους 
φορείς εκμετάλλευσης υποδομής.

Όνομα έργου: ALADDIN - Advanced hoListic Adverse 
Drone Detection, Identification and Neutralization

Ημερομηνία έναρξης: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Διάρκεια: 36 μήνες 

Συντονιστής: Diginext (DXT)

Συμμετέχοντες: 18 συμμετέχοντες (εταίροι)

Ιδέα: Το ALADDIN (η κοινοπραξία)  θα μελετήσει, θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει, μέσα από μια σειρά 
συμπληρωματικών πιλοτικών, ένα σύστημα αντι-ΣμηΕΑ ως ολοκληρωμένη λύση στο αυξανόμενο πρόβλημα της 
απειλής ΣμηΕΑ, βασιζόμενο σε ένα -τελευταίας τεχνολογίας- σύστημα και ενισχύοντας το με την έρευνα σε διάφορες 
τεχνολογίες και λειτουργίες ανίχνευσης και εξουδετέρωσης.

Στόχοι του έργου:
• Να αναπτύξει ένα σύστημα αντι-drone με βελτιωμένες επιδόσεις στην ανίχνευση και την εξουδετέρωση
• Να λάβει υπόψη τους επιχειρησιακούς περιορισμούς
• Να ενισχύσει την ασφάλεια και να παρέχει εργαλεία για την επιχειρησιακή υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου και των φορέων εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών

Συνεδριάσεις ALADDIN:
Από την αρχική συνάντηση (Kick off Meeting ) τον Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν ήδη άλλες δύο συνεδριάσεις 
ολομέλειας (plenary meetings): τον Φεβρουάριο του 2018 για να οριστικοποιηθεί ο ορισμός του συστήματος και για να 
ξεκινήσει η φάση ανάπτυξης της έκδοσης Beta και τον Οκτώβριο του 2018 για να αξιολογηθεί η πρόοδος και για να 
προετοιμαστεί το πιλοτικό πείραμα.

Ένα  workshop  για τελικούς χρήστες έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο του 2017, με σκοπό την απόκτηση 
των επιχειρησιακών απαιτήσεων και της “ Ιδέας Ενέργειας των Επιχειρήσεων  - Έννοιας των Επιχειρήσεων” (“Concept of 
Operations”). Τα επόμενα workshops θα οργανωθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Δεύτερο Plenary Meeting στις Βρυξέλλες, Βέλγιο (Οκτώβριος 2018)Kick off meeting στο Παρίσι, Γαλλία (Σεπτέμβριος 2017)
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Μέλη κοινοπραξίας ALADDIN

Diginext (DXT) / ΓΑΛΛΙΑ 
www.diginext.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / ΕΛΛΑΔΑ 
www.certh.gr

Fraunhofer / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
www.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / ΠΟΛΩΝΙΑ - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / ΒΕΛΓΙΟ  
www.vub.ac.be/en

CS Systèmes d’Information (CS) / ΓΑΛΛΙΑ  
www.c-s.fr

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ΙΤΑΛΙΑ  
www.idscorporation.com

SIRC / ΠΟΛΩΝΙΑ  
https://si-research.eu/

MC2-Technologies (MC2) / ΓΑΛΛΙΑ   
www.mc2-technologies.com

HGH Infrared Systems (HGH) / ΓΑΛΛΙΑ  
www.hgh-infrared.com

Center for Advanced Aerospace  
Technologies(FADA-CATEC) / ΙΣΠΑΝΙΑ  
http://www.catec.aero/en

Center for Security Studies (KEMEA) / ΕΛΛΑΔΑ  
http://www.kemea.gr/en

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / ΙΣΠΑΝΙΑ  
www.acciona-construccion.com

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ ΓΑΛΛΙΑ - www.interieur.gouv.fr

Home Office Centre for Applied Science and  
Technology (CAST-DSTL) / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
www.homeoffice.gov.uk/cast

Polícia Judiciária (PJ) / ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 
www.policiajudiciaria.pt

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ΙΤΑΛΙΑ  
https://www.poliziadistato.it/

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / ΙΣΠΑΝΙΑ  
www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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Τον Μάιο του 2018, η τεχνική ομάδα του ALADDIN πραγματοποίησε εργασίες καταγραφής δεδομένων στις εγκαταστάσεις 
του ATLAS. Το ATLAS (Εργαστήριο Εναέριας Κυκλοφορίας για εξελιγμένα μη επανδρωμένα συστήματα) είναι ένα κέντρο 
δοκιμών πτήσεων που βρίσκεται στο Villacarrillo (Χαέν, Ισπανία), το οποίο διαχειρίζεται ο εταίρος του ALADDIN FADA-
CATEC. Το κέντρο ATLAS προσφέρει στη διεθνή αεροπορική κοινότητα ένα αεροδρόμιο εξοπλισμένο με άριστες 
τεχνολογικές και επιστημονικές εγκαταστάσεις και εναέριο χώρο, ιδανικό για την ανάπτυξη πειραματικών πτήσεων 
με ελαφρύ και τακτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAS) ή συστήματα αεροσκαφών απομακρυσμένου χειρισμού 
(RPAS). Με περίπου 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα διαχωρισμένου εναέριου χώρου μέχρι τα 5000 πόδια που διατίθενται 
μαζί με ένα κύριο αεροδιάδρομο 600 μέτρων και βοηθητικό 400 μέτρων, είναι ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις 
ελαφριών και μικρών UAS / RPAS.

Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν από το σύνολο των αισθητήρων του ALADDIN. Συγκεκριμένα, ένα 2D ραντάρ 
μεγάλης εμβέλειας που αναπτύχθηκε από την IDS, δύο υπέρυθρες κάμερες που αναπτύχθηκαν από την HGH, μία 
κάμερα PTZ και μία ψηφιακή οπτική κάμερα που αναπτύχθηκε από την PIAP καθώς και τρεις συστοιχίες μικροφώνων 
οκτώ καναλιών που αναπτύχθηκαν από την IDMT.

Ομάδα ALADDIN από το εσωτερικό του υπόστεγου στο κέντρο δοκιμών ATLAS (Ισπανία)

Στοχευμένα drones Σύνολο αισθητήρων ALADDIN 

DJI Phantom 4 Parrot Disco 2D ραντάρ Υπέρυθρη κάμερα Συστοιχίες μικροφώνων PTZ κάμερα
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ALADDIN

Οι αισθητήρες του ALADDIN αναπτύχθηκαν για να συλλάβουν πολλαπλές πτήσεις από drones, χρησιμοποιώντας ένα DJI 
Phantom 4 και ένα Disco Parrot. Σκοπός αυτής της εκστρατείας ήταν η παραγωγή ενός συνόλου δεδομένων που θα υποστηρίξει 
την εκπαίδευση των μεθοδολογιών βαθιάς μάθησης με σκοπό την παραγωγή ταξινομητή και ανιχνευτή για κάθε διαφορετική 
δυνατότητα των αισθητήρων, καθώς και συγχώνευση των πληροφοριών πολλαπλών αισθητήρων. Τα σχέδια πτήσεων 
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σενάρια απειλών που έθεσαν οι τελικοί χρήστες και περιλάμβαναν δύο κύριες περιπτώσεις:

1. Drone που έρχονται από μακριά.

2. Drone που στέκονται κοντά (στο έδαφος), απογειώνονται και εισέρχονται στον προστατευόμενο στόχο.

Το σετ των δεδομένων που προκύπτει περιλαμβάνει 26 συνεδρίες που εκτελούνται από τρεις ξεχωριστές περιοχές λειτουργίας 
γύρω από το ATLAS. Το παραδοθέν σετ δεδομένων περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάθε προσέγγιση έχει τα 
δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται αρκετές μορφές αρχείων για την αποθήκευση 
των συλλεγόμενων δεδομένων. Το συνολικό μέγεθος του συνόλου των δεδομένων είναι 1,1 TB δεδομένων και καταγράφει 
περίπου 5 ώρες χρόνου πτήσης. Συνολικά, η ποικιλία των συλλεγόμενων δεδομένων θα βοηθήσει στην κατάρτιση ισχυρών 
μεθοδολογιών βαθιάς μάθησης που θα παρέχουν τον καλύτερο προσδιορισμό της απειλής.

Οι πρώτες πιλοτικές  ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν για την επίδειξη και την αξιολόγηση της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας 
ALADDIN (beta release). Αντιπροσωπεύοντας τα σενάρια «ανοιχτού-πεδίου», οι δοκιμές αυτές  θα πραγματοποιηθούν στο 
αεροδρόμιο ATLAS και στο κέντρο δοκιμών πτήσεων, στο Villacarrillo, Χαέν, Ισπανία, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019.

Η ατζέντα περιλαμβάνει δύο εβδομάδες έντονης δραστηριότητας:

•  21 - 25 Ιανουαρίου: δοκιμές ενοποίησης των συστημάτων/αισθητήρων που προορίζονται για τεχνικούς συνεργάτες της 
κοινοπραξίας ALADDIN.

• 4η - 8η Φεβρουαρίου: εργαστήριο και επίδειξη ανοικτή σε εξωτερικούς συμμετέχοντες.

Την πρώτη εβδομάδα, οι τεχνικοί συνεργάτες θα εκτελέσουν τις δοκιμές ολοκλήρωσης όλων των υποσυστημάτων του ALADDIN. 
Η δεύτερη εβδομάδα περιλαμβάνει ένα εργαστήριο και εκπαίδευση για τους φορείς επιβολής του νόμου (LEAs) και τους τελικούς 
χρήστες των συστημάτων ALADDIN με πραγματικές δοκιμές επίδειξης. Στις 7 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί μια μέρα Παρουσίασης 
με σκοπό την ανάδειξη της τεχνολογίας ALADDIN στους εξωτερικούς τελικούς χρήστες και σε άλλους ενδιαφερόμενους (αρχές 
αεροπορίας, παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, φορείς ασφαλείας κλπ.) που θα προσκληθούν στην εκδήλωση.

Τη δεύτερη εβδομάδα θα εκπαιδευτούν στην πλατφόρμα ALADDIN μία ομάδα ευρείας αντιπροσώπευσης των τελικών 
χρηστών, μελών της Ομάδας Χρηστών ALADDIN (AUG). Οι εξωτερικοί υποστηρικτές του έργου ALADDIN που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στην κοινότητα των τελικών 
χρηστών εκτός της κοινοπραξίας, της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (EAB). Αυτές οι επιτροπές (AUG και EAB) θα 
παραμείνουν ανοιχτές σε νέα μέλη καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου και μετά την έγκριση  από την συμβουλευτική επιτροπή 
ασφάλειας του ALADDIN.

Το ALADDIN φτάνει στην πρώτη κρίσιμη φάση του έργου (η έκδοση beta) και ως εκ τούτου αναζητούμε χρήσιμη ανατροφοδότηση 
και αποτελεσματικές προτάσεις για να προχωρήσουμε.

Έτσι, η κοινοπραξία ALADDIN θα ήθελε να προσκαλέσει μελλοντικά ή / και υπάρχοντα μέλη της EAB να συμμετάσχουν μαζί μας 
στο εργαστήριο και την παρουσίαση, στην Ισπανία.

Ελπίζουμε να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην πρώτη μας επίδειξη το Φεβρουάριο του 2019 και να παρακολουθήσετε μια 
διαδραστική πιλοτική επίδειξη. Αυτό το διαδραστικό εργαστήριο και το πιλοτικό θα αποτελέσει ευκαιρία για κάθε μέλος του EAB 
να εξοικειωθεί με τις τεχνολογικές καινοτομίες του συστήματος ALADDIN και να βοηθήσει την κοινοπραξία να αποδείξει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και να συγκεντρώσει τα σχόλιά σας. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ή χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail (info@aladdin2020.eu).
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Αλλά τι ακριβώς είναι η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπής (External Advisory Board - ΕΑΒ);

Το EAB είναι μια ομάδα μελλοντικών εκπροσώπων της ΕΕ και των κρατών στον τομέα της 
ασφάλειας της αεροπορίας και εκείνον της ασφάλειας, της προστασίας των υποδομών 
ζωτικής σημασίας και των ανεξάρτητων αρχών τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την μεγιστοποίηση 
της επιρροής στις εξελίξεις του έργου σε όλα τα επίπεδα και την διευκόλυνση και την 
επέκταση της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το EAB επιτρέπει στην κοινοπραξία 
να αποκτήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική άποψη, επιτρέποντας παράλληλα ευελιξία στη 
σύνθεση του.
Ο ρόλος του EAB είναι να διασφαλίσει ότι η λύση ALADDIN:

•  είναι στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών,
•   ενσωματώνεται στο υφιστάμενο σύστημα αεροπορίας με ασφαλή και αναλογικό τρόπο, 
•   ακολουθεί το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και του εθνικού κανονιστικού πλαισίου 

που αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών,
• διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τόπος συναντήσεως:

Κέντρο δοκιμών ATLAS, Camino de Herrera, s / n 23300 
Villacarrillo (Jaén, Ισπανία). 

https://goo.gl/maps/pAowwZXUBvP2

Aτζέντα:

Φ
εβ

ρο
υά

ρι
ος

  2
01

9 Δευτέρα 4 Εγκατάσταση εξοπλισμού και εργαστήριο

Τρίτη 5 Εργαστήριο και εκπαίδευση των φορέων 
επιβολής του νόμου (LEA)

Τετάρτη 6
Εργαστήριο και εκπαίδευση των φορέων επιβολής του 

νόμου (LEA) / Προετοιμασία Ημέρας Παρουσίασης

Πέμπτη 7 Ημέρα Παρουσίασης

Παρασκευή 8 Αξιολόγηση του ALADDIN και κλείσιμο
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 

Systems, June 11 - 14,  Ιουνίου 
2019, Ατλάντα, GA, ΗΠΑ. 

http://www.uasconferences.com/

Security Research Event  
(SRE 2018), 5-6 Δεκεμβρίου 2018, 

SQUARE – Βρυξέλλες, Βέλγιο.

https://www.sre2018.eu/

SIAE 53rd International Paris 
Air Show, 17-23 Ιουνίου 2019, 
Αεροδρόμιο Paris-le Bourget, 

Γαλλία.  
https://www.siae.fr/

Μπορείτε να εμπλακείτε στις δραστηριότητες του ALADDIN με την συμμετοχή σας στην 
ομάδα Counter-Drone του LinkedIn που διαχειρίζεται το Aladdin (CDGMBA). Αυτή η 
επαγγελματική ομάδα δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με 
αντι-drones, και τεχνολογιών αντι-ΣμηΕΑ. Αυτή η ομάδα συγκεντρώνει ανθρώπους που 
εργάζονται για να μειώσουν την κακή χρήση των drones / ΣμηΕΑ μέσω της έρευνας, της 
νομοθεσίας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της κατάρτισης. Αυτή η ομάδα είναι 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ με συμμετέχοντες μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Στείλτε μας ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο info@aladdin2020.eu ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας 
του ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-us/) αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας στο 
CDGMBA.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ALADDIN:  
 https://aladdin2020.eu/

 Στείλτε μας ένα email στο info@aladdin2020.eu 

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 740859.

  Συμμετέχετε στην ομάδα του LinkedIn: Counter-Drone group managed by Aladdin


