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Czas zbiorów w ALADDIN

Owocny warsztat z użytkownikami i sesja zbie-
rania danych

Warsztat UAV4S na konferencji ICVS 2019

Międzynarodowe rozpowszechniania wy-
ników naukowych w ALADDIN

Konkurs Drone vs Bird Detection Challenge. 
– Głębokie uczenie bez mitów

Następne wydarzenia i kamienie milowe w
ALADDIN

Temps des récoltes  pour ALADDIN

Drogi Czytelniku,

Jesienna sesja to czas zbierania w ALADDIN. Ukończenie pierwszego cyklu rozwoju 
systemu (M18), oznaczało przeprowadzenie pomyślnej demonstracji wersji Beta platform 
ALADDIN. Projekt teraz zbiera pierwsze owoce przeprowadzonych badań i osiągniętych 
innowacji.
Członkowie konsorcjum odegrali istotną role w rozwoju badań naukowych w obszarze 
detekcji dronów, posługując się osiągnięciami w zakresie czujników, innowacyjnymi 
metodologiami wynikającymi ze stanu wiedzy naukowej, oraz nowymi algorytmami 
przetwarzania danych. Jest to odzwierciedlone poprzez:
• Organizację Warsztatu UAV4S  w ramach konferencji ICVS 2019 w Tesalonikach 
(Grecja),
• Udział w 2gim Warsztacie WOSDETC w ramach konferencji IEEE AVSS 2019 w Taipei 
(Tajwan) oraz w World of Drones Congress 2019 w Brisbane (Australia)
• Naukową współpracę z projektem SafeShore project w celu organizacji Drone vs 
Bird Detection Challenge.
W lipcu obdył się drugi warsztat dla użytkowników ALADDIN w Lizbonie i rozpoczął 
przygotowania do stworzenia finalnej wersji systemu. Kolejnym krokiem była niedawna 
sesja zbierania danych w centrum treningowym Markopoulo w Atenach (Grecja).
Przyjemnej lektury. Warto śledzić wydarzenia w projekcie poprzez stronę www.

        The Project Coordinator

TEMPS DES RÉCOLTES  POUR ALADDIN
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Diginext (DXT) / FRANCE
www.diginext.fr

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

Fraunhofer / GERMANY 
www.idmt.fraunhofer.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Home Office/Defence Science & Technology 
Laboratory (dstl)/UK
www.dstl.gov.uk

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

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

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / SPAIN 
www.madrid.es/portal/site/munimadrid

THE ALADDIN CONSORTIUM
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OWOCNY WARSZTAT Z UŻYTKOWNIKAMI I SESJA ZBIERANIA DANYCH

Konsorcjum rozpoczęło rozwój Finalnej wersji systemu anty-dronowego ALADDIN. Nowy cykl rozpoczęły 
dwa wydarzenia: 

• 2gi Warsztat dla Użytkowników Systemu (2nd End-User Workshop - EUW) przeprowadzony w Lipcy w 
celu poinformowania o projekcie końcowego systemu oraz planowanych osiągach; a także
• Kolejna sesja zbierania danych przeprowadzona na początku Października w celu wyćwiczenia modułów 
głębokiego uczenia oraz przygotowania pilotażowych testów.

EUW to drugi z trzech warszta-
tów zorganizowany w celu pro-
wadzenia projektu ALADDIN 
w sposób skoncentrowany na 
docelowym użytkowniku, tak by 
był on w pełni zaangażowany 
przez cały cykl trwania projek-
tu – od zbierania wymagań aż 
do szkoleń i demonstracji. Pie-
rwszy EUW odbył się w St Albans 
(Wielka Brytania) na terenie 
CAST na początku projektu, w 
celu uruchomienia projektowa-
nia wersji Beta systemu.

Szkic finalnej wersji systemu ALADDIN

Warsztat zorganizowany w połowie projektu przez Polícia Judiciária (PJ) z Lizbony (Portugalia) zebrał 
zarówno użytkowników, jak i partnerów technicznych, aby przejrzeć wymagania operacyjne oraz 
specyfikację funkcjonalną. Konsorcjum dyskutowało nad możliwością użycia e-identyfikacji (eID) do 
rozróżniania dronów legalnych od napastliwych. eID będzie wymagane od przyszłych usług typu Unman-
ned Traffic Management (UTM).

Biuletyn #3 
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Trzecia sesja zbierania danych odbyła się na początku października 
w centrum treningowym Markopoulo obsługiwanym przez grecką 
policję w pobliżu Aten (Grecja). Ten teren testowy będzie miejscem 
końcowej demonstracji systemu ALADDIN w maju 2020 roku. Na mie-
jscu znajdują się zarówno otwarte, jak i zabudowane przestrzenie, w 
związku z czym jest on odpowiedni do sprawdzania osiągów i para-
metrów systemu w obu scenariuszach.

Nowy zestaw danych rozszerza poprzedni zebrany w centrum tes-
towym ATLAS (Hiszpania) w maju 2018 i lutym 2019, poprzez dodanie 
nowych wyzwań dla algorytmów detekcji, klasyfikacji I identyfikacji 
dronów latających w bardziej złożonym środowisku.

Nowe dane usprawnią działanie sieci głębokiego uczenia oraz algoryt-
mów fuzji danych, poprzez dodanie bardziej złożonych przykładów. 
Pozwoli to wykorzystywane sieci nauczyć lepiej wyciągać wnioski z 
odbieranych sygnałów. 

Nagrania zostały zebrane przez czujniki systemu ALADDIN. Zestaw 
obejmował: radar 2D dalekiego zasięgu opracowany przez IDS, 3D ra-
dar zaprojektowany przez SIRC, dwie kamery podczerwone produkcji 
HGH, jedną optyczną głowicę PTZ opracowaną przez PIAP oraz trzy 
ośmiokanałowe macierze mikrofonów dostarczone przez IDMT.

Czujniki ALADDIN były rozstawione w celu przechwycenia i nagrania 
wielu przelotów dronów, z wykorzystaniem platform takich jak: DJI 
Phantom 4, DJI Mavic Pro raz DJI Matrice 210. Plany lotów były zapro-
jektowane zgodnie ze scenariuszami zagrożeń opracowanymi przez 
użytkowników obejmującymi trzy główne przypadki:

1.  Dron nadlatujący z daleka. 
2. Dron stojący nieopodal (na ziemi), startujący oraz wlatujący w 
chronioną przestrzeń od strony zasłoniętej przez budynki. 
3. Rój dronów lecących w formacji i wykonujących skoordynowany 
atak.

Wynikowy zestaw danych zawiera 55 sesji wykonane w dwóch miejs-
cach operacji w pobliżu centrum Markopoulo. Mieści się w nim pięć 
różnych modalności. Każda z nich posiada unikalną charakterystykę. 
W efekcie kilka różnych formatów danych zostało użyte do zapisania. 
Zestaw zawiera informacje o około 9. godzinach lotów.

Konsorcjum ALADDIN w Markopoulo 
Attiki, Ateny (Grecja)

DJI Matrice 210

 DJI Mavic Pro

    DJI Phantom 4           

Drony – cele

2D radar      IR camera     Microphones

       PTZ camera        3D radar

Czujniki z ALADDIN 
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CERTH zorganizował warsztat pt. “Vision-enabled UAV and counter-UAV technologies for surveil-
lance and security of critical infrastructures (UAV4S) », podczas 12th International Conference on 
Computer Vision Systems (ICVS 2019) w Tesalonikach (Grecja), w dniach 23-25 września 2019 r. 

Cele warsztatu to stymulowanie badań w kierunku obecnych wyzwań technologicznych – w 
szczególności –  rozwój wbudowanych technologii wizyjnych dla UAV do obserwacji i wykrywania C-
UAV, algorytmów lokalizacji i identyfikacji, oraz metod i narzędzi, przy wykorzystaniu rozszerzonej wizji 
komputerowej i metodologii akustycznych, radarowych i fuzyjnych. Dodatkowo, celem warsztatu było 
stworzenie interdyscyplinarnego forum, zrzeszającego specjalistów z dziedzin naukowych związanych 
z wizją komputerową, obserwacją, nauką o danych, sztuczną inteligencją i badaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa oraz promowanie utworzenia społeczności wokół tematu i rozpowszechnianie projektu 
ALADDIN wśród licznej grupy badaczy i praktyków. 

Patrick Garnier, koordynator projektu ALADDIN został zaproszony do wygłoszenia podczas warszta-
tów prezentacji dotyczącej wykorzystania technologii do zwalczania UAV do ochrony krajowej infras-
truktury krytycznej.  Inni partnerzy (CERTH, IDS, FADA-CATEC i HGH) zaprezentowali wyniki naukowe 
otrzymane podczas rozwoju wersji Beta systemu. Główne wyniki naukowe projektu zostały zawarte 
w następujących artykułach, zaakceptowanych przez wydawnictwo Springer do opublikowania w 
prestiżowym czasopiśmie „Lecture Notes in Computer Science”:

• «Classification of Drones with a Surveillance Radar Signal» – autorstwa Marco Messina i Gianpaolo Pinelli
• «Minimal-time trajectories for interception of malicious drones in constrained environments» - autorstwa 
Manuel García, Antidio Viguria, Guillermo Heredia i Anibal Ollero
• «UAV classification with deep learning using surveillance radar data» - autorstwa Stamatios Samaras, Vasi-
leios Magoulianitis, Anastasios Dimou, Dimitrios Zarpalas i Petros Daras 
• «UAV localization using panoramic thermal cameras» - autorstwa Anthony Thomas, Vincent Leboucher, 
Antoine Cotinat, Pascal Finet, Mathilde Gilber
• «Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection» - autorstwa Eleni Dia-
mantidou, Antonios Lalas, Konstantinos Votis i Dimitrios Tzovaras

https://www.icvs2019.org/content/workshop-vision-enabled-uav-and-counter-uav-technologies-surveillance-and-security-critical
https://www.icvs2019.org/
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ROZPOWSZECHNIANIE NAUKOWYCH WYNIKÓW PROJEKTU ALADDIN NA 
Wrzesień był pełnym wydarzeń miesiącem dla partnerów zaangażowanych w rozpowszechnianie naukowych 
wyników projektu ALADDIN i prezentujących projekt środowiskom naukowym i branżowym poza granicami 
Europy.

KEMEA wzięła udział w wydarzeniu World of 
Drones Congress 2019  (WoDC 2019), qKE-
MEA wzięła udział w wydarzeniu World of 
Drones Congress 2019 (WoDC 2019), które 
odbyło się w Brisbane (Australia) w dniach 26-
27 września 2019 roku.

Kongres obejmował fascynujące targi z po-
nad 30. wystawcami z Australii, Chin i Japonii 
i przyciągnął przedstawicieli różnych krajów 
z Azji, obszaru Pacyfiku i innych regionów. 
Z nastawieniem na napędzanie przemysłu 
dronowego poprzez biznes i innowacje, 
WoDC2019 łączy liderów przemysłu, przeds-
tawicieli biznesu i środowiska akademickiego 
z najnowszymi opracowaniami, zastosowa-
niami i politykami. 

Sesja dotycząca Zarządzania Ruchem 
Bezzałogowym i możliwości zwalczania 
dronów (Unmanned Traffic Management & 
Counter-Drone Capabilities) była dla KEMEA 
okazją do zaprezentowania widowni z całego 
świata artykułu na temat finansowanego 
przez KE projektu ALADDIN jako potencjal-
nego rozwiązania dla zagrożenia szkodliwymi 
dronami:
• «European Union’s initiative to mitigate the 
threat of malicious drones and introduce a 
complete counter-drone solution via R&D” - 
George Kampas

CERTH uczestniczył w wydarzeniu 2nd Inter-
national Workshop on Small-Drone Surveil-
lance, Detection and Counteraction Tech-
niques (WOSDETC 2019),zorganizowanym 
przy okazji międzynarodowej konferencji p.n. 
16th IEEE International Conference on Ad-
vanced Video and Signal-based Surveillance 
(AVSS 2019) w Taipei (Taiwan) w dniach 18-21 
września 2019.
CERTH pracuje nad metodologiami 
głębokiego uczenia do wykrywania dronów 
przy użyciu sensorów optycznych. Aby ocenić 
możliwości opracowanego rozwiązania 
i porównać je wśród międzynarodowej 
społeczności badawczej, CERTH wziął udział 
w konkursie naukowym zorganizowanym 
w ramach AVSS 2019. CERTH zajął 2. mie-
jsce w  Défi détection Drone-vs-Bird i został 
zaproszony do zaprezentowania artykułu na 
temat wykorzystanych technologii:

• «Does Deep Super-Resolution Enhance UAV 
Detection?» - V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. 
Dimou, D. Zarpalas and P. Daras

Udział w tak prestiżowej konferencji jak AVSS 
oraz wysoce specjalistycznym i ukierunko-
wanym wyzwaniu (zainicjowanym przez 
projekt SafeShore finansowany z Horyzontu 
2020) wniesie znaczącą wartość do projektu, 
zwiększając widoczność jego wkładu w obs-
zar zwalczania dronów. 
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https://www.worldofdrones.com.au/
https://wosdetc2019.wordpress.com/
http://avss2019.org/
https://wosdetc2019.wordpress.com/challenge/
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KONKURS DRONE VS BIRD DETECTION 
CHALLENGE – GŁĘBOKIE UCZENIE BEZ MITÓW 

Głębokie uczenie jest poddziedziną uczenia maszynowego, które zajmuje się algorytmami inspirowanymi 
strukturą i funkcjami mózgu, znanymi jako sieci neuronowe. Modele te uczą się bezpośrednio z danych 
wejściowych cech wymaganych do klasyfikacji. Stąd, po treningu na dużej liczbie próbek wejściowych, model 
głębokiego uczenia może odkryć wewnętrzne reprezentacje najlepsze do sklasyfikowania typu dostarczo-
nych próbek. Te głębokie cechy są generyczne dla danego obiektu i mogą zostać użyte do sklasyfikowania 
innych podobnych obiektów, które nie są widoczne podczas fazy treningowej modelu. 

Ewolucja Sztucznej Inteligencji z głebokim uczeniem 

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

W projekcie ALADDIN jednomodalne sygnały z różnych modalności czujnika są przetwarzane dalej i katego-
ryzowane przez różne modele głębokiego uczenia – żeby np. wywnioskować, czy próbka obrazu z radaru lub 
kamery termicznej wskazuje obecność UAV lub innego obiektu powietrznego. Podsumowanie procesu jed-
nomodalnego głębokiego uczenia wykorzystywanego w projekcie ALADDIN zostało zilustrowane poniżej.

https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning
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Jednomodalne głębokie uczenie dla różnych modalności sensorowych ALADDIN 

CERTH wziął udział w konkursie (Drone-vs-Bird Detection Challenge) na  WOSDETC 2019 i zajął 2. 
miejsce. CERTH zaprezentował artykuł omawiający zastosowane metody i porównujący je z innymi:

• V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas et P. Daras, «Does Deep Super-Resolution En-
hance UAV Detection»,16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Sur-
veillance (AVSS), 18-21 September 2019, Taipei, Taiwan

Artykuł przedstawia problem wykrywania UAV poprzez dane wizyjne – w szczególności – jak 
poprawić możliwości pamięciowe systemu detekcji UAV, który opiera się na czujnikach wizyjnych, 
bez wpływania na skuteczność wykrywania. Słabością takiego systemu jest to, że latające w pew-
nej odległości od czujnika UAV mogą się wydawać zbyt małe na obrazie wejściowym, żeby zostać 
prawidłowo wykryte. Super rozdzielczość (Super-resolution (SR)) ma za zadanie zwiększać początkowy 
rozmiar obrazu i wzmacniać jego reprezentację poprzez zarysowanie większej liczby szczegółów. W 
tym zakresie zaprezentowany artykuł opisuje zastosowanie modelu głębokiego uczenia do realizacji 
SR przed zaprezentowaniem obrazu modelowi głębokiego wykrywania UAV i optymalizacją obyd-
wu równocześnie w trakcie tej samej sesji treningowej. W ten sposób model głębokiego SR uczy się 
powiększać i wzmacniać obrazy, które zawierają UAV z nastawieniem na zadanie wykrywania UAV, na-
tomiast model głębokiej detekcji UAV korzysta ze wzmocnionych danych wejściowych, poprawiając 
swoje skuteczność pamięciową. Wyniki eksperymentalne pokazują efektywność zaproponowanej 
metody, gdzie skuteczność pamięciowa poprawia się aż o 32.4%.

https://wosdetc2019.wordpress.com/challenge/
https://wosdetc2019.wordpress.com/
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Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Drone-vs-Bird Detection Chal-
lenge podczas AVSS 2019

Udział w konkursie był owocnym doświadczeniem dla zespołu modułu głębokiego uczenia optycznego 
pracującego w projekcie ALADDIN. Okazja do porównania skuteczności z podobnymi algorytmami i do-
dania nowych elementów dla ulepszenia istniejących metod jest cenna dla projektu. Jedną z głównych 
różnic między zdobywcami 1. i 2. miejsca w konkursie był sposób wykorzystania informacji, która jest 
zawarta w wielu klatkach w pewnym okresie czasu. System opracowany przez CERTH wykrywa UAV 
analizując każdą klatkę oddzielnie i nie wykorzystuje informacji o ruchu zawartej w następujących po so-
bie klatkach. Włączenie informacji o czasie do systemu CERTH dostarczy więcej odróżniających cech dla 
skutecznej detekcji i klasyfikacji UAV. W znacznej mierze pracujemy aktualnie nad tym aspektem naszych 
algorytmów, aby uwzględniały czynnik związany z czasem oraz uprzednie informacje dotyczące detekcji 
z wcześniejszych klatek, w celu poprawy ogólnej skuteczności wykrywania. 

CERTH przedyskutował też z organizatorami konkursu możliwość wspólnej organizacji kolejnej edycji 
(podczas następnej konferencji AVSS), przy wniesieniu danych zebranych podczas sesji zbierania danych 
w projekcie ALADDIN. Byłoby to znakomitą okazją do podzielenia się danymi projektu ALADDIN z szerszą 
międzynarodową społecznością naukowców.
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Kontakt:

     Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ALADDIN:: https://aladdin2020.eu/

 Wyślij do nas e-mail na adres : info@aladdin2020.eu

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 740859.

Możesz zaangażować się w działania ALADDIN, dołączając do (External Advisory Board - EAB) 
i grupy LinkedIn Counter-Drone zarządzanej przez Aladdin  (CDGMBA), géré par Aladdin, 
profesjonalna grupa z uczestnikami tylko za zaproszeniem. Wyślij nam wiadomość e-mail (na 
adres info@aladdin2020.eu  lub przez formularz kontaktowy ALADDIN  https://aladdin2020.eu/
contact-us/) jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do EAB lub CDGMBA.

Biuetyn #1 i Biuletyn #2  są dostępne na stronie: https://aladdin2020.eu/media/

  Dołącz do grupy LinkedIn: : Counter-Drone group managed by Aladdin
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POWIĄZANE WYDARZENIA

NASTĘPNE WYDARZENIA I KAMIENIE MILOWE W ALADDIN

Projekt zbliża się do swojego drugiego cyklu rozwoju finalnej wersji systemu, który zostanie zademonstrowany 
w Atenach, w Grecji, w maju 2020. Partnerzy techniczni są zaangażowani w finalizację rozwoju poszczególnych 
komponentów i organizację testów integracyjnych z początkiem 2020 roku. Podczas eksperymentalnych pilotaży 
w maju 2020 roku zostaną zademonstrowane pełne możliwości systemu. 

Security Research Event 2019 
(SRE 2019), 6-7 listopada 2019, 
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