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Το ALADDIN σε κομβικό σημείο

Συναρπαστική επίδειξη της έκδοσης 
Beta του ALADDIN 
Στιγμιότυπα εκδήλωσης - Τεχνική άποψη

Στιγμιότυπα εκδήλωσης - Άποψη τελικών 
χρηστών
Εκπαίδευση τελικού χρήστη
Επόμενα ορόσημα και γεγονότα του ALADDIN

Αγαπητέ αναγνώστη,

Το ALADDIN έχει φτάσει επιτυχώς στο σημείο καμπής του (M18), το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα 
ημερολόγιο γεμάτο δραστηριότητες:

• Μια πολυάσχολη εβδομάδα ενσωμάτωσης (του συστήματος) στα τέλη Ιανουαρίου,

•  Εκπαίδευση τελικών χρηστών στην έκδοση Beta του ALADDIN την πρώτη εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου

• Μια επιτυχημένη ημέρα επίδειξης στις 7 Φεβρουαρίου

Περισσότερες λεπτομέρειες για όλες αυτές τις δραστηριότητες δίνονται σε αυτό το δεύτερο ενημερωτικό 
δελτίο, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος της ανάπτυξης της έκδοσης Beta της πλατφόρμας ALADDIN.

Το επίτευγμα αυτού του ορόσημου δίνει έναυσμα για την προετοιμασία της τελικής έκδοσης του 
συστήματος.

Ένα εργαστήριο για την αναθεώρηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και των λειτουργικών 
προδιαγραφών προβλέπεται πριν από το καλοκαίρι. Αυτό το εργαστήριο θα παρέχει πληροφορίες για 
τον τελικό σχεδιασμό του συστήματος και τους στόχους επιδόσεων. Επί του παρόντος, η ομάδα του 
έργου προετοιμάζεται για την πρώτη αξιολόγηση με τον υπεύθυνο έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απόλαυσε την ανάγνωση και μείνε ενήμερος για το έργο μέσω των εκδηλώσεων που δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα. 

Ο Συντονιστής του Έργου

ΤΟ ALADDIN ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
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ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ BETA ΤΟΥ ALADDIN 

Οι πρώτες πειραματικές ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα για να αξιολογηθεί και να γίνει επίδειξη της 
έκδοσης Beta της πλατφόρμας ALADDIN. Εκπροσωπώντας τις περιπτώσεις χρήσης (use-cases) «ανοικτού πεδίου», αυτά 
τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο πτήσεων και δοκιμών ATLAS, κοντά στο Villacarrillo, στην Ισπανία. Η 
ατζέντα περιελάμβανε δύο εβδομάδες έντονης δραστηριότητας:

•      21-25/01/2019: δοκιμές ενσωμάτωσης (του συστήματος) οι οποίες περιορίζονται στην συμμετοχή των τεχνικών 
εταίρων της Κοινοπραξίας ALADDIN.

•     04-08 / 02/2019: εκπαίδευση τελικών χρηστών και επίδειξη ανοικτή σε εξωτερικούς συμμετέχοντες.

Είχαμε ένα πολύ καλό demo την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στο κέντρο ATLAS της FADA-CATEC. Παραβρέθηκαν σχεδόν 
80 άτομα. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, κρίνοντας από τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με το σύστημα αντι-drone 
(τόσο επίσημες ερωτήσεις όσο και ανεπίσημες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας). Μια μεγάλη οθόνη παρουσίαζε 
εναλλακτικά ή ταυτόχρονα την οθόνη του ALADDIN Command and Control (C2) με την τοπική επιχειρησιακή κατάσταση, 
υπέρυθρες εικόνες ή εικόνες κάμερας: αυτό έδωσε μια πολύ δυναμική όψη στην παρουσίαση και στην απεικόνιση. Σε 
συζητήσεις οι προσκεκλημένοι φαινόταν να είναι πολύ ικανοποιημένοι.
Τα σχέδια πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τρεις βασικές περιπτώσεις (σενάρια) 
και περιλάμβαναν τόσο πτήσεις ημέρας όσο και νύχτας:

1.     ΣμηΕΑ έρχεται από μακριά.
2.     ΣμηΕΑ στέκεται κοντά (στο έδαφος), απογειώνεται και εισβάλλει στον προστατευμένο εναέριο χώρο.
3.     Σμήνος των ΣμηΕΑ που πετούν σε σχηματισμό και εκτελούν μια συντονισμένη επίθεση.
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Δοκιμές με ένα ΣμηΕΑ (DJI Phantom 4 και Matrice 600) και με σμήνος ΣμηΕΑ
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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

 Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ALADDIN

Μέλη κοινοπραξίας ALADDIN 
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η περίοδος ενσωμάτωσης (του συστήματος) και δοκιμών των δύο εβδομάδων επέτρεψε στην τεχνική ομάδα του 
ALADDIN να αξιολογήσει τα επιτεύγματά τους για την τρέχουσα έκδοση BETA του συστήματος αντι-drone ALADDIN 
που απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Αυτή η τεχνική αξιολόγηση ήταν χρήσιμη για τον εντοπισμό τυχόν 
προβλημάτων - από πλευράς ενσωμάτωσης, δυνατότητας / συνδεσιμότητας και λειτουργικότητας - που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν για την τελική έκδοση του ALADDIN.

Επιπλέον, η εκδήλωση αυτή περιελάμβανε μια εκτεταμένη περίοδο καταγραφής δεδομένων, χρήσιμη για τη βελτίωση 
των διαφόρων αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων του κάθε αισθητήρα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και για εκπαίδευση εύρωστων πολυτροπικών ταξινομητών και μεθοδολογιών βαθιάς μάθησης και συγχώνευσης 
δεδομένων. 

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συλλέχθηκαν ταυτόχρονα δεδομένα από διαφορετικούς αισθητήρες σε πειράματα 
πεδίου με συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών πραγματοποιώντας πτήσεις σύμφωνα με τα 3 σενάρια απειλής 
που έθεσαν οι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών πτήσεων (που απαιτούσαν εξουσιοδότηση από 
τις ισπανικές αρχές).

Το σύνολο δεδομένων που προέκυψε περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς -στον τρόπο λειτουργίας τους- αισθητήρες 
(2D ραντάρ από IDS, 3D ραντάρ από SIRC, υπέρυθρες πανοραμικές εικόνες από 2 κάμερες από HGH και PTZ βιντεοκάμερα 
από PIAP), ο καθένας με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά και τις δικές του μορφές αρχείων. Συνολικά, η ποικιλία 
των συλλεγόμενων δεδομένων θα επιτρέπει την αποτελεσματική αναγνώριση και κατηγοριοποίηση της απειλής 
από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εταιρείας CS. Οι καινοτόμες μεθοδολογίες βαθιάς μάθησης από το ΕΚΕΤΑ θα 
ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του ALADDIN που αναμένεται να είναι έτοιμη τον Αύγουστο του 2020.

Ο Τεχνικός Διευθυντής του ALADDIN

ΕΚΔΟΣΗ BETA

NEUTRALIZATION SYSTEMCOMMAND  
& CONTROL  
SUBSYSTEM

DETECTION, CLASSIFICATION & LOCALIZATION SUBSYSTEM 
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fusion
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T5.4 : Unimodal 
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Οι πρώτες πειραματικές ασκήσεις ολοκληρώθηκαν προς ικανοποίηση των τελικών χρηστών. Το αεροδρόμιο του ATLAS 
στην Ισπανία μας επέτρεψε να αξιολογήσουμε την έκδοση Beta της πλατφόρμας ALADDIN στην περίπτωση χρήσης 
«ανοιχτού πεδίου», σχετικά με σενάρια όπως η προστασία υποδομής ζωτικής σημασίας. Μετά από μια συναρπαστική 
θεωρητική εκπαίδευση, η πρακτική εκπαίδευση και η επίδειξη στο ATLAS μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε τα διάφορα 
μέρη του ALADDIN και τις δυνατότητές τους. Το 2D ραντάρ έδειξε την αποτελεσματικότητά του στην ανίχνευση και την 
παρακολούθηση σμήνους από ΣμηΕΑ (συμπεριλαμβάνοντας την νύχτα). Η δυνατότητα διάκρισης των πτηνών από τα 
ΣμηΕΑ θα ήταν ανεκτίμητη για τους τελικούς χρήστες. Το 3D ραντάρ παρείχε το ύψος της επικείμενης απειλής, η οποία 
είναι χρήσιμη πληροφορία που καθιστά ικανούς τους αισθητήρες επιβεβαίωσης (π.χ. την PTZ οπτική κάμερα) ή που 
επιτρέπει τα κατευθυντικά αντίμετρα να υποδεικνύονται στον στόχο.
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Τα υπέρυθρα πανοραμικά συστήματα ολοκλήρωσαν τη 
λίστα των αισθητήρων που υπάρχουν, διασφαλίζοντας 
μια πλήρη εκτίμηση των τεχνολογιών ανίχνευσης που 
παρουσιάστηκαν τις ημέρες κατάρτισης.

Ένα βασικό ζήτημα ενός αποτελεσματικού συστήματος 
αντι-drone είναι η ικανότητα υποστήριξης πολλαπλών 
αισθητήρων του C2. Με τη συγχώνευση πληροφοριών 
που προέρχονται από πολλαπλούς αισθητήρες, οι 
αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης Βαθιάς Μάθησης 
υπόσχονται να βελτιώσουν την ακρίβεια της ανίχνευσης 
ανεξαρτήτως συνθηκών. Η ευελιξία λειτουργίας κατά την 
διάρκεια της μέρας και της νύχτας (βλέπε φωτογραφία 
δίπλα) έχει παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Μεταξύ των δοκιμασμένων συστημάτων, το εξάρτημα μικτής πραγματικότητας με τη συσκευή HoloLens μας 
έδειξαν έναν νέο τρόπο εμφάνισης της δραστηριότητας του ΣμηΕΑ πάνω από μια προστατευόμενη περιοχή. Αφού 
ενσωματωθεί πλήρως στην πλατφόρμα ALADDIN, η λύση αυτή θα επιτρέψει στον χρήστη να απεικονίσει σε μια 
επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους διάφορους αισθητήρες 
που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Η απεικόνιση μιας πιθανής απειλής μέσω της 
επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να διευκολύνει 
τις δραστηριότητες των τελικών χρηστών, ιδιαίτερα όταν 
οι συνθήκες ορατότητας περιορίζονται από ομίχλη, φως 
κ.λπ. Η λειτουργία 3D Mock-up θα αυξήσει την επίγνωση 
της κατάστασης προβάλλοντας σε έναν 3D χάρτη την 
τρέχουσα θέση της απειλής και τη διαδρομή της ή τη θέση 
και την περιοχή κάλυψης των διαφόρων αισθητήρων.

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ενδιαφέρον που προκαλεί η ενδιάμεση δοκιμή, οι προσδοκίες των τελικών χρηστών για 
την τελική δοκιμασία, που προγραμματίζεται για το επόμενο 2020, είναι τώρα πολύ υψηλές!

Οι Φορείς Επιβολής του Νόμου και οι τελικοί χρήστες του ALADDIN
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Δύο εβδομάδες πριν από την πρακτική εξάσκηση, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (https://elearning.aladdin2020.
eu/) ήταν ανοικτή ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επισκεφτούν για να προχωρήσουν σε κατάρτιση σχετικά με τις 
θεωρητικές πτυχές της ανάπτυξης του συστήματος. Οι μαθητές έλαβαν ένα μοναδικό όνομα χρήστη και έναν κωδικό 
πρόσβασης, επιτρέποντας την πρόσβαση στις τέσσερις ενότητες μαθημάτων (Γενικές Αρχές των ΣμηΕΑ, Τεχνολογίες και 
Εφαρμογές, Ανάλυση και Αξιολόγηση Απειλών, Πρότυπα και Κανονισμοί). Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με 
τη διεξαγωγή ενός διαγωνίσματος αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό υλικό ALADDIN κάλυψε τόσο τους αισθητήρες που 
χρησιμοποιήθηκαν όσο και τους φυσικούς νόμους που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Η θετική ανατροφοδότηση 
από τους εκπαιδευομένους, μαζί με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ότι η ηλεκτρονική 
μάθηση ήταν αποτελεσματική, πέτυχε τους στόχους της και ότι οι μαθητές απόλαυσαν την εμπειρία.

Τη δεύτερη εβδομάδα, μια μεγάλη ομάδα τελικών χρηστών (μέλη της ομάδας χρηστών ALADDIN (AUG)), 
εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της πλατφόρμας ALADDIN. Αυτή η πρακτική άσκηση διήρκεσε δύο ημέρες και περιλάμβανε 
πέντε ενότητες (Ιδέα Ενέργειας των Επιχειρήσεων - Έννοια των Επιχειρήσεων” (“Concept of Operations”), Περιγραφή της 
πλατφόρμας ALADDIN, Εξουδετέρωση, Διεύθυνση και Έλεγχος, Ανίχνευση/Ταξινόμηση/Εντοπισμός).

Κατά τη διάρκεια αυτού του δεύτερου μέρους της εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι εκπαιδεύτηκαν για πρώτη φορά 
στην τάξη, ακολουθώντας στη συνέχεια την εκπαίδευση προσομοίωσης χρησιμοποιώντας τη συσκευή HoloLens, 
ακολουθούμενη από εκπαίδευση στο πεδίο (on-field), όπου οι εκπαιδευόμενοι είδαν τα διάφορα μέρη του 
συστήματος ALADDIN σε δράση και έμαθαν πώς λειτουργεί το καθένα. Το αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας έδειξε ότι όλη η διαδικασία κατάρτισης πήγε πολύ καλά. Η εκπαίδευση ήταν αποτελεσματική 
και οι εκπαιδευόμενοι φαινόταν να είναι πολύ ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές. Οι 
εκπαιδευόμενοι έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης και οι εκπαιδευτές πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ALADDIN
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Εκπαίδευση στην τάξη Πρακτική εκπαίδευση (hands-on) 
(Εικονική πραγματικότητα με HoloLens)

Εκπαίδευση στο πεδίο του κέντρου δοκιμών ATLAS: εγκατεστημένοι αισθητήρες και κέντρο ελέγχου
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Επικοινωνήστε μαζί μας:

 µ For 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.

Μπορείτε να εμπλακείτε στις δραστηριότητες του ALADDIN με την συμμετοχή σας στην 
Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΑΒ) και στο LinkedIn Counter-Drone του LinkedIn 
που διαχειρίζεται το Aladdin (CDGMBA), μια επαγγελματική ομάδα 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 ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο EAB ή στο CDGMBA.

Το τεύχος 1 του ενημερωτικού δελτίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://aladdin2020.eu/media/

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

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 

Systems,  11–14 Ιουνίου 2019, 
Ατλάντα, GA, ΗΠΑ.

http://www.uasconferences.com/

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

Αεροδρόμιο Paris-le Bourget, Γαλλία. 

https://www.siae.fr/

ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ALADDIN

Το έργο εισέρχεται τώρα στον δεύτερο αναπτυξιακό του κύκλο που θα οδηγήσει στην παραγωγή της τελικής έκδοσης 
του συστήματος που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, τον Μάιο του 2020. Θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήριο για 
την αναθεώρηση των απαιτήσεων, της έννοιας των επιχειρήσεων και των λειτουργικών προδιαγραφών την άνοιξη 
του 2019. Τα αποτελέσματα θα παρέχουν πληροφορίες για την ανάπτυξη της τελικής έκδοσης του συστήματος. Μια 
δεύτερη συνεδρία για τη συλλογή δεδομένων θα διοργανωθεί τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα για τη συλλογή των 
συνόλων δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση των ενοτήτων Βαθιάς Μάθησης και για την προετοιμασία 
των πιλοτικών δοκιμών. Τέλος, κατά την ενσωμάτωση (του συστήματος) και κατά τις πιλοτικές δοκιμές τον Μάιο του 
2020, θα παρουσιαστεί η πλήρης δυνατότητα του συστήματος.


