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Αγαπητέ Αναγνώστη,

Το Φθινόπωρο του 2019 αποτελεί περίοδο «συγκομιδής» για τα αποτελέσματα του ALADDIN. 
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ανάπτυξης (M18), που χαρακτηρίστηκε από την 
επιτυχημένη επίδειξη της έκδοσης Beta της πλατφόρμας ALADDIN, το έργο αρχίζει να συλλέγει 
τους πρώτους καρπούς των προσπαθειών του στην έρευνα και καινοτομία.
Το διάστημα αυτό τα μέλη της κοινοπραξίας συνέβαλλαν σημαντικά στην ενίσχυση της 
επιστημονικής έρευνας στον τομέα της ανίχνευσης ΣμηΕΑ, με τη συνεισφορά  του ALADDIN 
στις τεχνολογίες αισθητήρων, τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και τη βελτίωση καινοτόμων 
αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων. Τα αποτελέσματα πήραν μορφή μέσα από την:
• Οργάνωση του Workshop UAV4S στο πλαίσιο του συνεδρίου ICVS 2019 στη Θεσσαλονίκη 
(Ελλάδα),
• Συμμετοχή στο 2ο  WOSDETC Workshop στο πλαίσιο του Συνεδρίου IEEE AVSS 2019 στην 
Ταϊπέι (Ταϊβάν) και στο Συνέδριο World of Drones Congress 2019 στο Brisbane (Αυστραλία) 
και την
• Επιστημονική συνεργασία με το έργο SafeShore για την οργάνωση της επόμενης πρόκλησης 
ανίχνευσης «ΣμηΕΑ ή πτηνά».
Τον Ιούλιο 2019, το 2ο Workshop τελικού χρήστη ALADDIN στη Λισαβόνα ξεκίνησε την 
προετοιμασία της τελικής έκδοσης του συστήματος. Ένα ακόμη βήμα προόδου ήταν η 
πρόσφατη τεχνική συνάντηση δοκιμών και καταγραφής δεδομένων στο εκπαιδευτικό κέντρο 
της ΕΛ.ΑΣ. στο Μαρκόπουλο Αττικής (Ελλάδα).
Μείνετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις του ALADDIN παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις που 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 
         
                       Ο Συντονιστής του Έργου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ALADDIN 
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Diginext (DXT) /ΓΑΛΛΙΑ
www.diginext.fr

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

Fraunhofer / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
www.idmt.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/Defence Science & Technology 
Laboratory (dstl)/ΗΝΩΜΕΝΟ
www.dstl.gov.uk

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

THE ALADDIN CONSORTIUM
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ WORKSHOP ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η κοινοπραξία έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της τελικής έκδοσης του anti-drone συστήματος ALADDIN. Δύο 
γεγονότα σηματοδότησαν μέσα στο 2019 την έναρξη αυτού του νέου κύκλου:

• Το 2ο workshop Τελικών Χρηστών (EUW) στις αρχές Ιουλίου που έθεσε τους στόχους του σχεδιασμού του 
τελικού συστήματος και των επιδόσεων του, και
• Η τεχνική συνάντηση καταγραφής δεδομένων στις αρχές Οκτωβρίου για την κατάρτιση των ενοτήτων 
βαθιάς μάθησης και για την προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών.

Το EUW στη Λισαβόνα ήταν 
το δεύτερο από τρία works-
hop που προγραμματίστηκαν 
με σκοπό να αναπτυχθεί το 
ALADDIN σύμφωνα με την 
προσέγγιση των επιχειρησιακών 
χρηστών του, διασφαλίζοντας 
τη  συμμετοχή τους σε όλη τη 
διάρκεια του έργου - από τη 
συλλογή των απαιτήσεων μέχρι 
την κατάρτιση και την επίδειξη 
του συστήματος. Το πρώτο 
EUW πραγματοποιήθηκε στο 
ξεκίνημα του έργου από το 
CAST στο St Albans (Ηνωμένο 
Βασίλειο) και είχε σκοπό να 
καθοδηγήσει τον  σχεδιασμό της 
έκδοσης Beta του συστήματος 
ALADDIN.

 Διάγραμμα του ALADDIN σε Τελική έκδοση

Το 2ο EUW έγινε στις εγκαταστάσεις της Polícia Judiciária (PJ) στη Λισαβόνα (Πορτογαλία) και συγκέντρωσε 
τόσο τους τελικούς χρήστες όσο και τους τεχνικούς συνεργάτες προκειμένου  να αναθεωρηθούν οι 
επιχειρησιακές απαιτήσεις και οι λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος. Μεταξύ άλλων, η κοινοπραξία 
συζήτησε τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) για τη διάκριση μεταξύ νόμιμων και 
κακόβουλων ΣμηΕΑ. Το eID θα απαιτηθεί στις μελλοντικές υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας των 
ΣμηΕΑ (Unmanned Traffic Management (UTM) / U-space).
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Η τρίτη συνάντηση για τη συλλογή δεδομένων τεχνικών δοκιμών 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο εκπαιδευτικό κέντρο της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο χώρος που έγιναν οι 
δοκιμές θα είναι ο χώρος της τελικής επίδειξης του ALADDIN τον Μάιο 
του 2020. Διαθέτοντας τόσο ανοικτούς όσο και κατοικημένους χώρους, 
είναι κατάλληλος για τη δοκιμή των επιδόσεων του συστήματος τόσο σε 
«ανοικτά πεδία» όσο και σε «αστικά» σενάρια.

Το νέο σετ δεδομένων που συνελέγη στη συνάντηση αυτή θα εμπλουτίσει 
το προηγούμενο σετ με δεδομένα που είχαν συλλεγεί στο κέντρο 
δοκιμών ATLAS (Ισπανία) τον Μάιο του 2018 και τον Φεβρουάριο του 
2019, προσθέτοντας νέες προκλήσεις στους αλγόριθμους ανίχνευσης 
και ταξινόμησης για τον εντοπισμό ΣμηΕΑ που πετούν σε πιο σύνθετο 
περιβάλλον.
Τα νέα δεδομένα θα καθορίσουν τη δυνατότητα βελτίωσης των 
αλγορίθμων Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) και Σύντηξης Δεδομένων  
(Data Fusion) αναγκάζοντας τα δίκτυα να μάθουν με σύνθετα 
παραδείγματα και ως εκ τούτου να μάθουν να γενικεύουν καλύτερα.
Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν  με το σύστημα αισθητήρων του 
ALADDIN που περιλαμβάνει ένα 2D ραντάρ μεγάλης εμβέλειας που 
αναπτύχθηκε από την IDS, ένα 3D ραντάρ που αναπτύχθηκε από το 
SIRC, δύο υπέρυθρες κάμερες που αναπτύχθηκαν από την HGH, μία 
PTZ οπτική κάμερα που αναπτύχθηκε από την PIAP και τρεις συστοιχίες 
μικροφώνων οκτώ καναλιών που αναπτύχθηκαν από την IDMT.

Οι αισθητήρες του ALADDIN αναπτύχθηκαν για να καταγράψουν 
δεδομένα από πολλαπλές πτήσεις με ΣμηΕΑ τύπου DJI Phantom 4, 
DJI Mavic Pro και DJI Matrice 210. Τα σχέδια πτήσεων  συντάχθηκαν  
σύμφωνα με τα σενάρια απειλών που προσδιόρισαν οι τελικοί χρήστες 
και περιλάμβαναν τρεις βασικές περιπτώσεις: 

1. ΣμηΕΑ που έρχεται από μεγάλη απόσταση.
2. ΣμηΕΑ που απογειώνεται από κοντινό σημείο και εισβάλλει στην 
προστατευόμενη περιοχή από την τυφλή (οπτικά) πλευρά των κτιρίων.
3. Σμήνος ΣμηΕΑ που πετούν σε σχηματισμό και εκτελούν μια 
συντονισμένη επίθεση.

Το σύνολο δεδομένων που προέκυψε περιλαμβάνει 55 σχέδια που 
πραγματοποιήθηκαν από δύο ξεχωριστές βάσεις επιχειρήσεων 
τοποθετημένες γύρω από τις εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου. Το 
σετ περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές τεχνικές κάθε μία με τα δικά της 
μοναδικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές διαφορετικές 
μορφές αρχείων για την αποθήκευση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 
Το σύνολο δεδομένων αντιπροσωπεύει περίπου 9 ώρες χρόνου πτήσης.

Κοινοπραξία ALADDIN στο Μαρκόπουλο 
Αττικής, Αθήνα (Ελλάδα)

DJI Matrice 210

 DJI Mavic Pro

    DJI Phantom 4           

Target drones

2D radar      IR camera     Microphones

       PTZ camera        3D radar

ALADDIN sensing arsenal
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Το ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε workshop με θέμα «Τεχνολογίες Όρασης ΣμηΕΑ και Συστήματα ανίχνευσης 
παρουσίας ΣμηΕΑ για την επιτήρηση και ασφάλεια κρίσιμων υποδομών (UAV4S)», το οποίο 
φιλοξενήθηκε από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για τα Συστήματα Vision Computer (ICVS 2019) που 
έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2019. Το workshop αποσκοπούσε στην τόνωση της 
ερευνητικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη τεχνολογιών ενσωμάτωσης δυνατοτήτων «όρασης» σε  
ΣμηΕΑ για επιχειρήσεις επιτήρησης και για την έγκαιρη ανίχνευση και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
κακόβουλων ΣμηΕΑ. Οι τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν περιέλαβαν αλγόριθμους ανίχνευσης και 
εντοπισμού στόχων, βελτιωμένες μεθοδολογίες τεχνητής όρασης, μεθόδους και εργαλεία ακουστικής, 
ραντάρ και τεχνικές σύντηξης δεδομένων. Ένας παράλληλος στόχος αυτού του workshop ήταν να 
λειτουργήσει ως διεπιστημονικό φόρουμ για τη συνάντηση ειδικών από τους επιστημονικούς τομείς 
της Μηχανικής  Όρασης, της Επιτήρησης ευρείας περιοχής, της Επιστήμης δεδομένων, της Τεχνητής 
Νοημοσύνης και της Έρευνας Φυσικής Ασφάλειας, προωθώντας τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από 
το αντικείμενο του ALADDIN και την προβολή του έργου σε μεγάλο αριθμό ερευνητών και επαγγελματιών 
του χώρου. Ο Patrick Garnier, συντονιστής του  ALADDIN, ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο works-
hop, όπου παρουσίασε το σύστημα  ALADDIN από την οπτική της χρήσης της τεχνολογίας αντιμέτρων 
κατά των ΣμηΕΑ για την προστασία της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών εθνικής σημασίας. Άλλοι εταίροι 
της κοινοπραξίας (Ε.ΚΕ.Τ.Α, IDS, FADA-CATEC και HGH) παρουσίασαν τα επιστημονικά αποτελέσματα 
που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη της έκδοσης Beta του ALADDIN. Τα σημαντικότερα επιστημονικά 
αποτελέσματα του έργου αναφέρονται στις παρακάτω εργασίες που έγιναν δεκτές για δημοσίευση στο 
περιοδικό «Lecture Notes in Computer Science» του έγκριτου Eκδοτικού Οίκου Springer:

• «Classification of Drones with a Surveillance Radar Signal» - Marco Messina και Gianpaolo Pinelli
• «Minimal-time trajectories for interception of malicious drones in constrained environments» - Manuel Gar-
cía, Antidio Viguria, Guillermo Heredia και Anibal Ollero
• «UAV classification with deep learning using surveillance radar data» - Σταμάτιος Σαμαράς, Βασίλειος 
Μαγουλιανίτης, Αναστάσιος Δήμου, Δημήτριος Ζαρπαλάς  και Πέτρος Δάρας
• «UAV localization using panoramic thermal cameras» - Anthony Thomas, Vincent Leboucher, Antoine Coti-
nat, Pascal Finet, Mathilde Gilber
• «Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection» -Ελένη Διαμαντίδου, 
Αντώνιος Λάλας, Κωνσταντίνος Βώτης και Δημήτριος Τζοβάρας
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ALADDIN

Ο Σεπτέμβριος του 2019 ήταν ένας μήνας με μεγάλη δραστηριότητα και τους εταίρους του έργου να 
ενεργοποιούνται για τη διάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων του ALADDIN και την παρουσίαση του 
έργου σε επιστημονικές και επαγγελματικές κοινότητες πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων.

Το KE.ME.A. συμμετείχε στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Drones 2019 (WoDC 2019), που 
πραγματοποιήθηκε στο Brisbane (Αυστραλία) 
από τις 26 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Συνέδριο φιλοξένησε μια συναρπαστική 
Έκθεση με περισσότερους από 30 εκθέτες 
από την Αυστραλία, την Κίνα και την Ιαπωνία 
και προσέλκυσε συνέδρους από την Ασία, 
τον Ειρηνικό και άλλες χώρες. Με στόχο 
να ποδηγετήσει τη βιομηχανία των ΣμηΕΑ 
μέσω της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας, το WoDC 2019 συνδέει τους 
κατασκευαστές ΣμηΕΑ και τους εκπροσώπους 
της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας 
με τις τελευταίες εξελίξεις, εφαρμογές και 
πολιτικές της βιομηχανίας. Η ενότητα για τη 
«Διαχείριση κυκλοφορίας των ΣμηΕΑ & των 
δυνατοτήτων για τον Έλεγχο κακόβουλων 
ΣμηΕΑ» του WoDC 2019 έδωσε τη δυνατότητα 
στο KE.ME.A. να παρουσιάσει  σε ένα διεθνές 
κοινό το έργο του ALADDIN σαν λύση στην 
απειλή κακόβουλων ΣμηΕΑ: 

• «European Union’s initiative to mitigate 
the threat of malicious drones and intro-
duce a complete counter-drone solution 
via R&D” – Γιώργος Καμπάς

Το ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Works-
hop Τεχνικών Επιτήρησης, Ανίχνευσης και 
Αντιμετώπισης Μικρών ΣμηΕΑ (WOSDETC 
2019), το οποίο υλοποιήθηκε παράλληλα με 
το 16ο Διεθνές Συνέδριο του IEEE με θέμα 
την Επιτήρηση βασισμένη σε Προηγμένη 
Ανάλυση Σημάτων  και Βίντεο (AVSS 2019) à 
Taipei (Taiwan) les 18-21 septembre 2019.

Το ΕΚΕΤΑ δουλεύει σε μεθοδολογίες βαθιάς 
μάθησης (Deep learning) για την ανίχνευση 
ΣμηΕΑ  με τη χρήση  οπτικών αισθητήρων. 
Προκειμένου να αξιολογήσει τις δυνατότητες 
της λύσης που ανέπτυξε για το ALLADIN και 
να εκθέσει τα σχετικά αποτελέσματα στη 
διεθνή ερευνητική κοινότητα, η ομάδα του 
ΕΚΕΤΑ έλαβε μέρος σε έναν επιστημονικό 
διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το έργο 
H2020 SafeShore στο πλαίσιο του AVSS 2019. 
Τελικά κατέκτησε τη 2η θέση στην «δοκιμασία» 
Drone-vs-Bird detection challenge και γι’ αυτό 
προσκλήθηκε να παρουσιάσει την εργασία:

• «Does Deep Super-Resolution Enhance 
UAV Detection?»- Β. Μαγουλιανίτης, Δ. 
Ατάλογλου, Α. Δήμου, Δ. Ζαρπαλάς  και Π. 
Δάρας
Η παρουσία σε ένα Διεθνές Συνέδριο και 
η ενεργή συμμετοχή σε μια εξειδικευμένη 
και στοχοθετημένη δοκιμασία, προσδίδει 
σημαντική αξία στο ALADDIN και στηρίζει την 
προβολή της συνεισφοράς του έργου στον 
τομέα ελέγχου και αντιμετώπισης κακόβουλων  
ΣμηΕΑ.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΜΗΕΑ Η ΠΤΗΝΑ - 
ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Η βαθιά μάθηση (deep learning) είναι ένα υπο-πεδίο της μηχανικής μάθησης (machine learning) που 
ασχολείται με αλγορίθμους εμπνευσμένους από τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, που προσπαθούν 
να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου (νευρωνικά δίκτυα). Τα 
μοντέλα αυτά μαθαίνουν αναλύοντας δεδομένα γνωστών δειγμάτων (αντικείμενα ή θέματα) να εντοπίζουν 
τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται προκειμένου να ταξινομήσουν ή να διακρίνουν αντίστοιχα δείγματα. 
Έτσι, μετά από εκπαίδευση του συστήματος με ένα μεγάλο αριθμό γνωστών δειγμάτων, ένα μοντέλο βαθιάς 
μάθησης μπορεί να ανακαλύψει τις βαθιές εσωτερικές αναπαραστάσεις που είναι οι καταλληλότερες για την 
αναγνώριση νέων δειγμάτων παρόμοιων αντικειμένων που καλείται το σύστημα να ταξινομήσει. Τα δείγματα 
αυτά δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό σετ δεδομένων που χρησιμοποιείται στη φάση εκπαίδευσης του 
μοντέλου.

Εξέλιξη της Τεχνικής Νοημοσύνης (AI) με Βαθιά Μάθηση (Deep Learning)

(Πηγή:  https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning)

Στο σύστημα ALADDIN, τα μονοδιάστατα σήματα που προέρχονται από διαφορετικούς αισθητήρες 
ταξινομούνται μετά από επεξεργασία με μοντέλα βαθιάς μάθησης διαφόρων τύπων. Ο σκοπός είναι, 
για παράδειγμα, να καταλάβει το σύστημα εάν ένα ίχνος  ραντάρ ή μια θερμική εικόνα συνδέεται με την 
παρουσία ΣμηΕΑ ή κάποιου άλλου ιπτάμενου αντικειμένου. Μια συνοπτική παρουσίαση της επεξεργασίας 
της μονοδιάστατης βαθιάς μάθησης που χρησιμοποιεί το ALADDIN απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.
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Μονοδιάστατη  Βαθιά Μάθηση για τις διαφορετικές διαδικασίες ανίχνευσης του ALADDIN

Το ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στην πρόσκληση για τη δοκιμασία ανίχνευσης «Drone-vs-Bird» (Drone-vs-Bird De-
tection Challenge) στο πλαίσιο του  WOSDETC 2019 στην οποία κατέκτησε την 2η θέση. Επιπρόσθετα, 
στο ίδιο πλαίσιο, το ΕΚΕΤΑ παρουσίασε επιστημονική εργασία όπου περιγράφει λεπτομερώς την 
μέθοδο που εφάρμοσε και τη συγκρίνει με άλλες μεθόδους:

• « Does Deep Super-Resolution Enhance UAV Detection?»- Β. Μαγουλιανίτης, Δ. Ατάλογλου, Α. 
Δήμου, Δ. Ζαρπαλάς  και Π. Δάρας, 16th IEEE International Conference on Advanced Video and 
Signal-based Surveillance (AVSS), 18-21 Σεπτεμβρίου 2019, Ταϊπέι, Ταϊβάν

Η εργασία εξετάζει το πρόβλημα της ανίχνευσης ΣμηΕΑ μέσω οπτικών δεδομένων - συγκεκριμένα, πώς 
μπορεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες ενός συστήματος ανίχνευσης ΣμηΕΑ που βασίζεται σε οπτικούς 
αισθητήρες και αλγορίθμους βαθιάς μάθησης, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της αξιοπιστίας και 
της απόδοσής του. Μια αδυναμία ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι τα ΣμηΕΑ που πετούν σε μεγάλη 
απόσταση από τον αισθητήρα εμφανίζονται πολύ μικρά στην εικόνα εισόδου για να ανιχνευθούν με 
επιτυχία. Εξοπλισμός υψηλής ευκρίνειας (Super-Resolution SR) αυξάνει το μέγεθος της εικόνας και 
ενισχύει την αναπαράστασή της, απεικονίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Για το σκοπό αυτό, η 
συγκεκριμένη εργασία περιγράφει την εφαρμογή ενός μοντέλου βαθιάς μάθησης για την εκτέλεση 
SR, προτού παρουσιάσει την εικόνα στο μοντέλο βαθιάς ανίχνευσης ΣμηΕΑ βελτιστοποιώντας και τα 
δύο ταυτόχρονα, στην ίδια εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, το μοντέλο βαθιάς SR μαθαίνει να 
μεγεθύνει και να βελτιώνει τις εικόνες που περιλαμβάνουν ΣμηΕΑ, με σκοπό την ανίχνευσή τους - και 
το βαθύ μοντέλο ανίχνευσης ΣμηΕΑ επωφελείται από την βελτιωμένη είσοδο, ενισχύοντας έτσι την 
ικανότητα απόδοσης. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν βελτίωση της απόδοσης ανίχνευσης με 
τη χρήση της προτεινόμενης μεθόδου σε ποσοστό μέχρι και 32,4%.
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Βράβευση ΕΚΕΤΑ για τη δοκιμασία ανίχνευσης Drone-vs-Bird στο AVSS 2019

Η συμμετοχή σε αυτή την δοκιμασία ήταν μια μεγάλη εμπειρία για την ομάδα οπτικής βαθιάς μάθησης 
του ALADDIN. Η ευκαιρία σύγκρισης της απόδοσης με παρόμοιους αλγόριθμους και η προσθήκη νέων 
στοιχείων για τη βελτίωση της υπάρχουσας μεθόδου είναι πολύτιμη για το έργο. Μία από τις κύριες 
διαφορές μεταξύ των συμμετοχών της 1ης και της 2ης θέσης στο διαγωνισμό ήταν η αξιοποίηση των 
πληροφοριών που περιέχουν πολλαπλά πλαίσια στο χρόνο. Το σύστημα του ΕΚΕΤΑ ανιχνεύει τα ΣμηΕΑ 
εξετάζοντας  κάθε πλαίσιο χωριστά και δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες κίνησης που περιέχονται σε 
διαδοχικά πολλαπλά πλαίσια. Με την συμπερίληψη του στοιχείου του χρόνου στο σύστημα του ΕΚΕΤΑ, 
θα παραχθούν πιο διακριτά χαρακτηριστικά για την επιτυχή ανίχνευση και ταξινόμηση των ΣμηΕΑ. Στην 
παρούσα φάση η ομάδα ενσωματώνει τον παράγοντα του χρόνου στους αλγορίθμους του ALADDIN και 
βελτιώνει την απόδοσή τους με δεδομένα από ανιχνεύσεις  που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες 
τεχνικές δοκιμές.

Το ΕΚΕΤΑ συζήτησε με τους διοργανωτές της δοκιμασίας «Drone-vs-Bird» τη διοργάνωση από κοινού της 
επόμενης δοκιμασίας (στο επόμενο AVSS), διαθέτοντας για τον διαγωνισμό δεδομένα που συλλέχθηκαν 
κατά τη διάρκεια των τεχνικών δοκιμών συλλογής δεδομένων του έργου ALADDIN. Αυτή θα είναι μια 
εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστούν τα δεδομένα του ALADDIN με την ευρύτερη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα.
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Nous contacter:

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

Στείλτε μας email στο: info@aladdin2020.eu

Το έργο ALLADIN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
«Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης υπ’ 
αριθ. 740859.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες του ALADDIN με την συμμετοχή σας στην 
Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΑΒ) και στην ομάδα «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 και το τεύχος 2 του ενημερωτικού δελτίου είναι προσβάσιμα στη διεύθυνση:

 https://aladdin2020.eu/media/

  Γίνετε μέλος της ομάδας LinkedIn του ALLADIN : Counter-Drone group managed by Aladdin

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ALADDIN 

Το ALADDIN έχει ξεκινήσει τον δεύτερο κύκλο ανάπτυξης που θα οδηγήσει στην παραγωγή της τελικής έκδοσης 
του συστήματος, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, τον Μάιο του 2020. Οι τεχνικοί εταίροι  οριστικοποιούν την 
ανάπτυξη των επιμέρους στοιχείων λογισμικού και σχεδιάζουν τις δοκιμές ολοκλήρωσης του συστήματος στις 
αρχές του 2020. Στις πιλοτικές δοκιμές του Μαΐου του 2020 θα επιδειχθεί το σύνολο των δυνατοτήτων του συστήματος 
ALLADIN.

Security Research Event 2019 
(SRE 2019), 6-7 Νοεμβρίου 2019, 
Ελσίνκι, Φιλανδία
https://www.sre2019.eu/

MILIPOL Paris 2019, 19-22 
Νοεμβρίου 2019, Paris-Nord 
Villepinte, Παρίσι, Γαλλία 
https://en.milipol.com/
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