
aladdin2020.eu

NEWSLETTER #3 
Dezembro de 2019

Recolha de Resultados do projeto

ALADDIN
Advanced hoListic Adverse Drone Detection, 

 Identification & Neutralization

http://aladdin2020.eu


2 / #3 DECEMBRE 2019

Conteúdos
2

4

6

8 

9

12

Recolha de Resultados do ALADDIN

Workshop profícuo para o utilizador 
final e sessão de captura de dados

Workshop sobre UAV4S na conferência ICVS 

Divulgação a nível mundial dos resultados 
científicos do ALADDIN
Desafio de deteção de Drones vs. Aves – A 
Deep Learning [Aprendizagem Profunda] 
desmistificada
próximas etapas e eventos do ALADDIN

   Colheita de Resultados do ALADDIN

Caro Leitor,

Com a chegada do outono, é tempo da colheita de resultados do ALADDIN. Após a conclusão 
do primeiro ciclo de desenvolvimento (o M18), marcado por uma demonstração bem-
sucedida da versão Beta da plataforma ALADDIN, o projeto começa a colher os primeiros 
frutos dos seus esforços de investigação e inovação.
Os parceiros do consórcio desempenharam um papel crucial no aperfeiçoamento da 
investigação científica no campo da deteção de drones, graças aos avanços do ALADDIN 
nas tecnologias de sensores que envolvem metodologias de ponta e algoritmos inovadores 
de processamento de dados. Tal materializou-se na:

• Organização do workshop sobre UAV4S na conferência ICVS 2019 em Tessalónica (Grécia);
• Participação no 2º workshop WOSDETC na Conferência IEEE AVSS 2019 em Taipei (Taiwan) 
e no World of Drones Congress 2019 em Brisbane (Austrália)
• Colaboração científica no projeto SafeShore para a organização do próximo Desafio de 
Deteção de Drones vs. Aves.

Em julho, o 2º Workshop de Utilizador Final do ALADDIN, em Lisboa, desencadeou a 
preparação da versão final do sistema. Um outro passo em frente foi a recente sessão de 
captura de dados no centro de formação de Marcopolo, em Atenas (Grécia).
Aproveite a sua leitura e mantenha-se atualizado acerca do projeto através dos eventos 
publicados no site.

        O Coordenador do Projeto

COLHEITA DE RESULTADOS DO ALADDIN
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próximas etapas e eventos do 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

 O CONSÓRCIO ALADDIN
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WORKSHOP PROFÍCUO PARA O UTILIZADOR FINAL E SESSÃO DE 
CAPTURA DE DADOS 

O consórcio deu início ao desenvolvimento da Versão Final do sistema anti-drones do ALADDIN. Dois eventos 
marcaram o início deste novo ciclo:

• o 2º Workshop de Utilizador Final (EUW), no início de julho, para dar a conhecer o design final do sistema e 
os objetivos de desempenho e

• uma nova sessão de captura de dados, no início de outubro, para dar formação em módulos de Deep Learning 
e para a preparação de experiências-piloto.
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O EUW foi o segundo de três 
workshops, organizados de acor-
do com a abordagem centrada 
no utilizador do ALADDIN, de 
forma a garantir que os utiliza-
dores finais estejam totalmente 
envolvidos em todo o ciclo de 
vida do projeto, desde a recolha 
de requisitos até à formação e 
demonstração. Este workshop 
decorre no seguimento do 1º 
EUW organizado em St. Albans 
(Reino Unido) e acolhido pelo 
Centro de Tecnologia e Ciências 
Aplicadas –CAST no início do 
projeto para definir o design da 
Versão Beta do ALADDIN.

Esboço da Versão Final do ALADDIN

Organizado pela Polícia Judiciária (PJ) em Lisboa, Portugal, este workshop intermédio reuniu quer utili-
zadores finais quer parceiros técnicos a fim de analisarem os requisitos operacionais e as especificações 
funcionais do sistema. Entre outras coisas, o consórcio debateu a possibilidade de utilizar a identificação 
eletrónica (eID) para distinguir drones legais de drones maliciosos. A eID será necessária para futuros ser-
viços de Gestão de Tráfego Aéreo Não Tripulado (UTM)/U-Space.
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A terceira sessão de captura de dados ocorreu no início de outubro, 
no centro de treinos da Polícia Helénica, em Marcopolo, perto de Ate-
nas (Grécia). O terreno de ensaio será o palco da demonstração final 
do ALADDIN em maio de 2020. Dispondo tanto de áreas abertas como 
de zonas urbanizadas, o local é adequado para testar o desempenho 
do sistema em cenários quer de “campo aberto” quer “urbanos”.

O novo conjunto de dados enriquece os anteriores, recolhidos no 
centro de testes ATLAS (Espanha) em maio de 2018 e em fevereiro de 
2019, ao adicionar novos desafios aos algoritmos de deteção e classi-
ficação em matéria de identificação de drones a voar em ambientes 
mais complexos.

Os novos dados irão definir o aperfeiçoamento dos algoritmos de 
Deep Learning e Fusão de Dados, ao forçar as redes a estudar os exem-
plos complexos e, como resultado, a aprender a generalizar melhor.

As gravações foram capturadas pelo arsenal de deteção do ALADDIN. 
Ou seja, um radar 2D de longo alcance desenvolvido pela IDS, um 
radar 3D desenvolvido pela SIRC, duas Câmaras de Infravermelhos 
desenvolvidas pela HGH, uma câmara ótica PTZ desenvolvida pela 
PIAP e três matrizes de microfone de oito canais desenvolvidas pela 
IDMT.

Os sensores do ALADDIN foram mobilizados para capturar vários 
voos de drones, [através da] utilização de um DJI Phantom 4, um DJI 
Mavic Pro e um DJI Matrice 210. Os planos de voo foram concebidos 
de acordo com cenários de ameaça definidos por utilizadores finais e 
incluíram três casos principais:
1. Drone vindo de longe.
2. Drone (parado no chão) nas proximidades, a descolar e a invadir a 
área protegida do lado menos visível dos edifícios.
3. Enxame de drones a voar em formação e a executar um ataque 
coordenado.

O conjunto de dados resultante inclui 55 sessões realizadas a partir 
de dois locais de operação diferentes, no centro de Marcopolo. O 
conjunto de dados entregue compreende cinco modalidades dife-
rentes. Cada modalidade possui características próprias. Consequen-
temente, foram utilizados vários formatos de arquivo diferentes para 
armazenar os dados capturados. O conjunto de dados representa 
aproximadamente 9 horas de tempo de voo. 

Consórcio do ALADDIN em Marcopolo, 
Ática, Atenas (Grécia)

DJI Matrice 210

 DJI Mavic Pro

    DJI Phantom 4           

 Drones alvo

2D radar      IR camera     Microphones

       PTZ camera        3D radar

Arsenal de deteção do ALADDIN



ATELIER UAV4S À LA CONFÉRENCE ICVS 2019
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O CERTH organizou o workshop sobre “Tecnologias de veículos aéreos não tripulados (UAV) com visão 
computacional e contra veículos aéreos não tripulados para vigilância e segurança de infraestruturas 
críticas  (ICVS 2019) integrado na 12ª Conferência Internacional sobre Sistemas de Visão Computacional 
(ICVS 2019) que decorreu entre 23 a 25 de setembro de 2019 em Tessalónica, Grécia. O workshop teve 
como objetivo incentivar atividades de investigação sobre desafios e avanços tecnológicos da atuali-
dade, em particular, o desenvolvimento de tecnologias de veículos aéreos não tripulados com visão 
integrada para a vigilância e algoritmos, métodos e ferramentas de deteção, localização e identificação 
de C-UAV, mediante a utilização de metodologias otimizadas de visão computacional, acústica, de radar 
e de fusão. Além disso, o objetivo deste workshop foi servir como um fórum interdisciplinar para reu-
nir especialistas das áreas científicas de Visão Computacional, Vigilância, Ciência de Dados, Inteligência 
Artificial e Investigação em Matéria de Segurança, de forma a promover a constituição de uma comu-
nidade em torno do tema e de forma a difundir o projeto ALADDIN a um número cada vez maior de 
investigadores e profissionais. Patrick Garnier, o coordenador do Projeto ALADDIN no âmbito do H2020, 
foi o orador convidado no workshop, tendo apresentado o ALADDIN desde a perspetiva da utilização de 
tecnologia contra veículos aéreos não tripulados para garantir a segurança de infraestruturas nacionais 
críticas. Outros parceiros (CERTH, IDS, FADA-CATEC e a/o HGH) apresentaram os resultados científicos 
obtidos durante o desenvolvimento da versão Beta. Os principais resultados científicos do ALADDIN 
encontram-se ilustrados nos seguintes artigos aceites para publicação pela Springer nos seus “Lecture 
Notes in Computer Science” [Apontamentos de Informática]  uma revista prestigiada:

• “Classification of Drones with a Surveillance Radar Signal”- Marco Messina e Gianpaolo Pinelli
• “Minimal-time trajectories for interception of malicious drones in constrained environments”- Manuel Gar-
cía, Antidio Viguria, Guillermo Heredia e Anibal Ollero
•  “UAV classification with deep learning using surveillance radar data” - Stamatios Samaras, Vasileios Ma-
goulianitis, Anastasios Dimou, Dimitrios Zarpalas e Petros Daras 
• “UAV localization using panoramic thermal cameras” - Anthony Thomas, Vincent Leboucher, Antoine Co-
tinat, Pascal Finet e Mathilde Gilber
• “Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection” - Eleni Diamantidou, An-
tonios Lalas, Konstantinos Votis e Dimitrios Tzovaras

https://www.icvs2019.org/
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DIVULGAÇÃO A NÍVEL MUNDIAL DOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 
DO ALADDIN

Setembro foi um mês agitado com os parceiros empenhados na divulgação dos resultados científicos do 
ALADDIN e na ilustração do projeto para comunidades científicas e profissionais fora das fronteiras europeias.

O KEMEA [Centro para Estudos em matéria 
de Segurança] participou no World of Drones 
Congress 2019 (WoDC 2019), realizado de 26 
a 27 de setembro de 2019 em Brisbane (Aus-
trália).

O congresso apresentou uma fascinante expo-
sição com mais de 30 expositores originários 
da Austrália, China e Japão, tendo atraído 
representantes de toda a Ásia, do Pacífico e 
mais além. Focado em promover a indústria 
de drones através de negócios e inovação, o 
WoDC 2019 proporciona a ligação de líderes, 
académicos e empresas de drones com os 
mais recentes desenvolvimentos da indústria, 
aplicações e políticas.

A sessão sobre Gestão de Tráfego Não Tripu-
lado e Recursos Anti-drones foi uma oportuni-
dade para o KEMEA apresentar a uma audiên-
cia internacional um artigo sobre o projeto 
ALADDIN, financiado pela CE, como uma solu-
ção possível para a ameaça de drones hostis:

• “Iniciativa da União Europeia para mitigar a 
ameaça de drones hostis e apresentar uma 
solução anti-drones completa através de I&D” 
 George Kampas

O CERTH participou no 2º Workshop Interna-
cional sobre Técnicas de Vigilância, Dete-
ção e contra-ataque de Pequenos Drones 
(WOSDETC 2019), realizado conjuntamente 
com a 16ª Conferência Internacional da IEEE 
sobre Vigilância avançada baseada em 
vídeo e sinal  (AVSS 2019) em Taipei, Taiwan, 
entre 18 e 21 de setembro de 2019.

O CERTH está a desenvolver metodologias de 
Deep Learning para a deteção de drones uti-
lizando sensores óticos. Para avaliar as capa-
cidades da solução desenvolvida e analisá-las 
em conjunto com a comunidade científica 
internacional, o CERTH participou num desa-
fio científico organizado no âmbito da AVSS 
2019. O CERTH ficou em segundo lugar no 
Drone-vs-Bird Detection Challenge [Desa-
fio de Deteção Drones vs. Aves], tendo sido 
convidado a apresentar um artigo sobre a 
metodologia utilizada:
•“Does Deep Super-Resolution Enhance UAV 
Detection?”  V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. 
Dimou, D. Zarpalas e P. Daras.

Esta participação numa conferência de pres-
tígio como a AVSS e um desafio altamente es-
pecializado e direcionado (iniciado pelo pro-
jeto SafeShore do H2020) irá acrescentar um 
valor significativo ao projeto, aumentando a 
visibilidade da contribuição do projeto para o 
combate aos sistemas de aeronaves não tripu-
ladas (UAS).
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https://www.worldofdrones.com.au/
https://wosdetc2019.wordpress.com/
http://avss2019.org/
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DESAFIO DE DETEÇÃO DE DRONES VS. AVES - A DEEP LEAR-
NING [APRENDIZAGEM PROFUNDA] DESMISTIFICADA

Evolução da Inteligência Artificial (IA) com recurso a deep learning

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

No ALADDIN, sinais unimodais provenientes de diferentes modalidades de sensores são posteriormente 
processados e categorizados por diferentes modelos de deep learning, por exemplo, para deduzir se uma 
amostra de radar ou uma imagem térmica significam a presença de um UAV ou de outro objeto aéreo. 
Um resumo do processamento unimodal de deep learning utilizado pelo ALADDIN está ilustrado na figura 
seguinte.

A deep learning é um subcampo da aprendizagem automática que lida com algoritmos inspirados na estru-
tura e funcionamento do cérebro, conhecidos como redes neuronais. Esses modelos aprendem diretamente 
com os dados de entrada as características necessárias para a classificação. Por conseguinte, depois de treinar 
com um grande número de amostras de entrada, um modelo de deep learning pode apurar quais as melhores 
representações internas profundas para classificar o tipo de amostras fornecidas. Essas características pro-
fundas são genéricas para o objeto em questão, podendo ser utilizadas para classificar outros objetos semel-
hantes, que são invisíveis durante a fase de testes do modelo.

https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning
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Deep learning unimodal para as diferentes modalidades de deteção do ALADDIN

O CERTH participou no Drone-vs-Bird Detection Challenge [Desafio de Deteção de Drones vs. Aves] 
no WOSDETC 2019 ee ficou em 2º lugar.
O CERTH apresentou um artigo no qual especifica o método utilizado e fornece uma comparação 
com outros métodos:
• V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas e P. Daras, “Does Deep Super-Resolution En-
hance UAV Detection?”, 16ª Conferência Internacional da IEEE sobre Vigilância avançada baseada 
em vídeo e sinal (AVSS 2019), 18-21 de setembro de 2019, Taipei, Taiwan.

O artigo examina o problema da deteção de UAV através de dados visuais, em particular, como mel-
horar as capacidades de recuperação de um sistema de deteção de UAV que depende de sensores 
visuais, sem que isso afete o desempenho da deteção. Um dos pontos fracos deste tipo de sistema é 
que os UAVs que voam a alguma distância do sensor podem parecer demasiado pequenos na ima-
gem de entrada para serem detetados com sucesso. A super-resolução (SR) visa aumentar o tamanho 
inicial de uma imagem, bem como aprimorar a sua exibição, ao transmitir mais detalhes da mesma. 
Nesse sentido, o artigo descreve a aplicação de um modelo de deep learning para executar a SR antes 
de apresentar a imagem ao modelo profundo de detetor de UAV e otimiza os dois simultaneamente, 
na mesma fase de preparação. Assim, o modelo profundo de SR aprende a ampliar e a aprimorar as 
imagens que integram UAV, direcionado para a tarefa de deteção de UAV, e o modelo profundo de 
deteção de UAV beneficia do input otimizado, o que faz com que o desempenho da recuperação 
também melhore. Resultados experimentais demonstram a eficácia do método proposto, onde os 
ganhos no desempenho da recuperação podem atingir os 32,4%.

https://wosdetc2019.wordpress.com/
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Cerimónia de entrega dos prémios do Desafio de Deteção de 
Drones vs. Aves na AVSS 2019

A participação neste desafio foi uma experiência proveitosa para a equipa que trabalha no módulo da 
deep learning ótica do ALADDIN. A oportunidade de comparar o desempenho com algoritmos semel-
hantes e de adicionar novos elementos para melhorar o método existente é valiosa para o projeto. Uma 
das principais diferenças entre as classificações de 1º e 2º lugar na competição residiu na utilização das 
informações que vários quadros ao longo do tempo contêm. O sistema do CERTH deteta veículos UAV ao 
olhar para cada quadro separadamente, e não utiliza as informações de movimento contidas em vários 
quadros sucessivos. A inclusão do elemento “tempo” no sistema do CERTH irá proporcionar característi-
cas mais distintivas para que a deteção e classificação de UAV sejam bem-sucedidas. Em especial, esta-
mos de momento a trabalhar neste aspeto dos nossos algoritmos, para tomar em consideração o fator 
“tempo” e as informações prévias das deteções em quadros anteriores a fim de melhorar o desempenho 
geral da deteção.

O CERTH também debateu com os organizadores do desafio a possibilidade de organizar conjuntamente 
o próximo desafio (na próxima AVSS), contribuindo com os dados recolhidos durante as sessões de recol-
ha de dados do ALADDIN. Essa seria uma excelente oportunidade para partilhar os dados do ALADDIN 
com a comunidade científica internacional em geral.
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Contacte-nos

 Mais informações, visite o site do ALADDIN:: https://aladdin2020.eu/

  Envie-nos um email para : info@aladdin2020.eu

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação 
Horizonte 2020 da União Europeia, no âmbito da convenção de subvenção nº. 
740859.

Pode fazer parte das atividades do ALADDIN ao juntar-se ao Conselho Consultivo Externo (EAB) 
e ao grupo de Counter-Drone do LinkedIn, administrado pelo Aladdin (CDGMBA), um grupo 
profissional apenas para participantes convidados. Envie-nos um email (para info@aladdin2020.
eu  info@aladdin2020.eu ou através do formulário de contacto do ALADDIN https://aladdin2020.
eu/contact-us/) caso esteja interessado em ingressar no EAB ou no CDGMBA.

As edições 1 e 2 do Boletim  estão disponíveis na página web:  https://aladdin2020.eu/media/

  Junte-se ao grupo no LinkedIn : Counter-Drone group managed by Aladdin
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EVENTOS RELACIONADOS

PRÓXIMAS ETAPAS E EVENTOS DO ALADDIN

O projeto está a avançar para o seu segundo ciclo de desenvolvimento, o qual irá levar à produção da versão final do 
sistema, que irá ser demonstrada em Atenas, na Grécia, em maio de 2020. Os parceiros técnicos estão envolvidos na 
finalização do desenvolvimento de componentes individuais e na organização de testes de integração no início de 
2020. Por último, durante as experiências-piloto, em maio de 2020, será demonstrada a capacidade total do sistema.

Evento sobre a investigação cientí-
fica no campo da Segurança rea-
lizado em 2019 (SRE 2019), 6 e 7 
de novembro de 2019, Helsínquia, 
Finlândia.
https://www.sre2019.eu/

MILIPOL Paris 2019, 19 e 22 de 
novembro de 2019, Parque de 
Exposições de Paris-Nord Ville-
pinte, Paris, França.
https://en.milipol.com/

https://aladdin2020.eu/ 
mailto:info@aladdin2020.eu
info@aladdin2020.eu
info@aladdin2020.eu
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/media/
https://www.linkedin.com/groups/13607673/

