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Αγαπητέ Αναγνώστη,

To ALADDIN ως ένα έργο έρευνας και καινοτομίας του Ορίζοντα 2020 πλησιάζει στο τέλος του. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τέλος· Το ALADDIN είναι έτοιμο να αναλάβει τις προκλήσεις αξιοποίησης 
του στον πραγματικό κόσμο για να βοηθήσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν 
το έγκλημα και την τρομοκρατία. 
Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, η οποία προξένησε την ακύρωση των τελικών  
Πιλοτικών δοκιμών  και ζωντανής επίδειξης, το έργο υλοποίησε επιτυχώς τις τελικές δραστηριότητες 
του μέσα από ένα εικονικό  περιβάλλον. 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο σας δίνει τον απολογισμό των πρόσφατων επιτευγμάτων του έργου: 

• Παρουσίαση του ALADDIN στο Ευρωπαϊκό θεσμικό φόρουμ για την ασφάλεια και στο δίκτυο 
επαγγελματιών

• Επιτυχής πραγματοποίηση του 3ου workshop Τελικού Χρήστη  στα πλαίσια του έργου ALADDIN 
και εικονική επίδειξη της τελικής έκδοσης που αναδεικνύει η λύση  ALADDIN

• Βελτιωμένη 2η έκδοση της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών ALADDIN
• Νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημόσιες εκθέσεις και συναρπαστικό βίντεο που κυκλοφόρησαν 

για να ανοίξουν το δρόμο για τη μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ALADDIN

Ολόκληρη η Κοινοπραξία σας ευχαριστεί για την υποστήριξή σας και ελπίζει ότι θα παραμείνετε 
ασφαλείς και ενωμένοι ενάντια σε μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας.
Απολαύστε την ανάγνωση και να ενημερώνεστε για το έργο μέσα από τις εκδηλώσεις που δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του έργου. 

The Project Coordinator
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Έτοιμοι για μελλοντικές προκλήσεις

Το  έργο ALADDIN παρευρέθηκε  στην εκδήλωση της DG 
HOME CoU: Καινοτομίες για την αντιμετώπιση των απειλών 
που προκαλούνται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το έργο ALADDIN παρουσιάσθηκε στους επαγγελματίες 
του έργου ILEAnet
Το 3ο επιτυχημένο workshop τελικών χρηστών στα 
πλαίσια του έργου ALADDIN

Προετοιμασία για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

Έτοιμοι για μελλοντικές προκλήσεις ροκλήσεις
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12 Ορόσημα και γεγονότα για το έργο ALADDIN 

Η 2η συναρπαστική έκδοση εκπαίδευσης τελικών 
χρηστών στα πλαίσια του έργου ALADDIN  
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CS GROUP / FRANCE 
www.c-s.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ALADDIN
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http://www.certh.gr
https://piap.pl/
http://www.vub.ac.be/en
http://www.idscorporation.com
http://www.mc2-technologies.com
http://www.catec.aero/en
http://www.acciona-construccion.com
https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technology-laboratory
https://www.poliziadistato.it/
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Υπό την αιγίδα της Κοινότητας Χρηστών για Ασφαλείς, Προστατευμένες και Ανθεκτικές Κοινωνίες (CoU), η DG HOME 
διοργάνωσε ένα διαδικτυακό,  εικονικό workshop για καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές κατά των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών. Αυτό συνέβη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους έργων του 
χρηματοδοτούμενου μηχανισμού από το πρόγραμμα της ΕΕ, Ορίζων 2020, και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, 
καθώς επίσης άτομα από ακαδημαϊκούς κύκλους, Ευρωπαίους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής, επαγγελματίες και 
βιομηχανία. Το workshop ενθάρρυνε τις συζητήσεις για συγκεκριμένα σενάρια με επίκεντρο την καινοτομία και ως εκ 
τούτου, παρείχε την ευκαιρία σε έργα να καταδείξουν πώς οι συγκεκριμένες λύσεις θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις 
υπάρχουσες στρατηγικές αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα workshop της CoU αποτελούν κρίσιμο μέσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή 
των επαγγελματιών σε ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας. Μέσω των ανωτέρω workshop , η Επιτροπή 
συλλέγει στοιχεία για τη διαμόρφωση μελλοντικών προτεραιοτήτων χρηματοδότησης, αλλά στοχεύει επίσης στην 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών  μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντονιστής του ALADDIN παρουσίασε την ιδέα και τα αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κοινό, 
χρησιμοποιώντας διαφάνειες και βίντεο με προσομοιωμένα δεδομένα για την προβολή του συστήματος ALADDIN σε 
δράση!

Το παρακάτω στιγμιότυπο που ελήφθη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ALADDIN στο workshop του CoU, δείχνει 
την κονσόλα εντολής και ελέγχου ALADDIN, προσφέροντας μια τρισδιάστατη εικόνας της κατάστασης μιας εισερχόμενης 
απειλής μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone-κόκκινο) που παρακολουθείται από τους αισθητήρες εδάφους (λευκό) 
πριν εισέλθει στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που ορίζεται από το χρήστη (μπλε κουτί).
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 ΤΟ  ΕΡΓΟ ALADDIN ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ DG HOME COU: 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ALADDIN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ILEANET

Ο συντονιστής του ALADDIN, η CS Group, παρουσίασε στο τρίτο δημόσιο  workshop του έργου 
ILEAnet,«Δημόσιο Εργαστήριο ILEAnet για τις Καινοτόμες τεχνολογίες για τη διαχείριση των συνόρων», 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2020. Η παρουσίαση περιλάμβανε τη συνολική ιδέα της 
λύσης που προάγει το έργο ALADDIN, τα αποτελέσματα του έργου και αρκετά βίντεο που εμφανίζουν το 
σύστημα σε δράση.

Το έργο ILEAnet (Καινοτομία δικτύωσης από υπηρεσίες επιβολής του νόμου) αποσκοπεί στη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ των επαγγελματιών επιβολής νόμου και της ερευνητικής κοινότητας στον τομέα 
της ασφάλειας, για την υποστήριξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. 
Διευκολύνει την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών σχεδίων ασφαλείας από τις αστυνομικές 
δυνάμεις, από την διάρθρωση των επιχειρησιακών αναγκών έως τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
καινοτόμων λύσεων που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους εργασία. Αυτό το 
τρίτο workshop υποστηρίχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(Frontex). Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι υπηρεσιών επιβολής του νόμου και η ερευνητική 
κοινότητα ασφαλείας για να γνωρίσουν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις και να διερευνήσουν λύσεις που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις σε τρεις τομείς εργασίας: καταγραφή παράτυπων 
μεταναστών, παρακολούθηση της προ συνοριακής ζώνης και χρήση συστημάτων πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ALADDIN ήταν ένα από τα έργα H2020 που παρουσιάστηκαν και απεικονίζουν την 
προσπάθεια που κατέβαλαν ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για την προσέγγιση 
και την αντιμετώπιση της απειλής που θέτει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που δύναται να πετάει 
κοντά ή πάνω από απαγορευμένες περιοχές. Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα του ALADDIN 
που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πιλοτικού στην Ισπανία και της συνάντησης καταγραφής 
δεδομένων στο Μαρκόπουλο της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν τις δυνατότητες του κάθε αισθητήρα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ALAD-
DIN στο σύνολό του.
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https://www.ileanet.eu/news/news-events/tx_news/ileanet-public-workshop-on-innovative-technologies-for-border-management/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e64756fe9008cc3e33ab4e5d30d23f03
https://www.ileanet.eu/news/news-events/tx_news/ileanet-public-workshop-on-innovative-technologies-for-border-management/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e64756fe9008cc3e33ab4e5d30d23f03


ΤΟ 3Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ALADDIN
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Οι περιορισμοί που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 προκάλεσαν την καθυστέρηση (από τον Μάιο έως τον 
Οκτώβριο του 2020) και τελικά την ακύρωση της τελικής ενοποίησης του ALADDIN, των πιλοτικών δοκιμών 
και της ζωντανής επίδειξης του. Παρά τις ατυχείς αυτές συνθήκες, η κοινοπραξία υλοποίησε τις τελικές 
δραστηριότητες σε εικονική μορφή. Ως εναλλακτική λύση σε μια ζωντανή επίδειξη της τελικής πλατφόρμας 
ALADDIN, η κοινοπραξία διοργάνωσε το τελευταίο workshop τελικού χρήστη στις 18 Νοεμβρίου 2020. 
Σκοπός ήταν να παρουσιαστεί η τελική έκδοση της λύσης που προάγει το έργο ALADDIN στην κοινοπραξία 
των αρμόδιων αρχών επιβολής νόμου και σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να διευκολυνθεί η 
αξιολόγησή της από πιθανούς τελικούς χρήστες. Η πρόσκληση που απέστειλε ο υπεύθυνος διαχείρισης  της 
Ομάδας Χρηστών ALADDIN ενημέρωσε τους τελικούς χρήστες σχετικά με την ατζέντα του σεμιναρίου, τους 
κύριους στόχους του και τη συνολική λύση που προσφέρει το έργο ALADDIN.

Η κοινοπραξία ALADDIN χρησιμοποίησε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν από κάθε αισθητήρα κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης καταγραφής δεδομένων στο Μαρκόπουλου τον Οκτώβριο του 2019 για να 
παρουσιάσει μια εικονική επίδειξη των πτήσεων δοκιμής που καταγράφηκαν. Η ταυτόχρονη απόκτηση 
δεδομένων και από τα πέντε υποσυστήματα  αισθητήρων ALADDIN κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
στο  Μαρκόπουλο, συγχρονισμένα με δεδομένη χρονική σήμανση, δημιούργησαν μια εικονική επίδειξη 
εφάμιλλή της πραγματικής συνολικής λειτουργικότητας του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο επετράπη η 
μίξη πολλαπλών αισθητήρων. Αυτή η λύση απαιτούσε την ανάπτυξη ενός προσομοιωτή για κάθε αισθητήρα, 
ο οποίος λαμβάνει τα επιλεγμένα σχέδια πτήσης από το σύνολο δεδομένων που καταγράφηκαν στο 
Μαρκόπουλο, συνδέεται τοπικά με το υποσύστημα εντολής και ελέγχου (C2) του ALADDIN και στέλνει τα 
αποτελέσματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών  στο (C2) με τον ίδιο ρυθμό εξόδου μιας ζωντανής 
επίδειξης. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε την απομακρυσμένη επίδειξη των δυνατοτήτων ανίχνευσης και 
ταξινόμησης της λύσης που προάγει το έργο ALADDIN. Πρόσθετα βίντεο κατέδειξαν τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας εξουδετέρωσης : λειτουργίες εμπλοκής, εκτόξευσης διχτυού και λειτουργίες παρεμπόδισης 
κακόβουλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Πάνω από 45 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το workshop, 
τελικοί χρήστες αλλά και τεχνικοί συνεργάτες. Παρά το εικονικό περιβάλλον, υπήρχε θετική ανάδραση από 
την πλευρά των τελικών χρηστών .Οι αρμόδιες αρχές επιβολής νόμου αναγνώρισαν τις μεγάλες προσπάθειες 
των τεχνικών εταίρων για την παροχή μιας σωστής επίδειξης των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας, των 
αποτελεσμάτων, των υποσυστημάτων εντολής και ελέγχου καθώς και αυτού της βαθιάς μάθησης (Deep 
learning).

Μέσω του  υποσυστήματος  εντολής και ελέγχου του ALADDIN απεικονίζονται τα ίχνη 
των  ραντάρ και στη δεξιά εικόνα η εγγραφή  του βίντεο από τη συνάντηση καταγραφής 

δεδομένων στο  Μαρκόπουλο (Οκτώβριος 2019)
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Αποτελέσματα της τεχνολογίας βαθιάς μάθησης που εφαρμόζεται σε δεδομένα προερχόμενα από 
βίντεο, θερμικές κάμερες και ραντάρ 

Απεικόνιση του συστήματος συγχώνευσης δεδομένων βαθιάς μάθησης
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Μια μεγάλη ομάδα των αρχών επιβολής του νόμου  και εξωτερικών ενδιαφερομένων του έργου ALADDIN 
επωφελήθηκαν από τη δεύτερη έκδοση της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών ALADDIN, με βάση 
ένα πλούσιο και ποικίλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την απειλή των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών και τις τεχνολογίες κακόβουλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ΚΕΜΕΑ 
συντόνισε την εκπαίδευση με υλικό που εκπονήθηκε και αποδείχθηκε επαρκές από τεχνικούς εταίρους. 
Παρόμοια με την πρώτη έκδοση, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε δύο κύρια μέρη: την 
ηλεκτρονική μάθηση και τις συνεδρίες στην τάξη σχετικά με τις θεωρητικές πτυχές των διαφόρων σχετικών 
τεχνολογιών στο πεδίο και τις συνεδρίες προσομοίωσης για την κατάρτιση σχετικά με τις πρακτικές πτυχές 
του συστήματος ALADDIN. 

Τα θεωρητικά μαθήματα παραδίδονταν μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ALADDIN (η ασφάλεια 
της οποίας εξασφαλίζεται με κατάλληλα διαπιστευτήρια πρόσβασης) σε συνδρομητές από την Ομάδα Χρηστών 
ALADDIN (AUG) και το Εξωτερικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο (EAB). Τα μαθήματα δια ζώσης, η προσομοίωση και 
η στο πεδίο εκπαίδευση είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
κύκλου πιλοτικών δοκιμών και επιδείξεων στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου, μαζί με την 
αξιολόγηση του συστήματος από τους τελικούς χρήστες. Μετά την ακύρωση των πιλοτικών δοκιμών δια 
ζώσης, η Κοινοπραξία προχώρησε με το «σχέδιο Β» για την υλοποίηση του δεύτερου μέρους της εκπαίδευσης 
αναφορικά με τη λύση του ALADDIN σε ηλεκτρονική  μορφή.

Η εκπαίδευση (σε τάξη) δια ζώσης διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης ως προηγμένη εκπαίδευση του ALADDIN. Για να παρέχει σε κάθε εκπαιδευόμενο την αίσθηση ότι 
βρίσκεται σε μια φυσική τάξη, κάθε λέκτορας δημιούργησε ένα βίντεο προσθέτοντας αφήγηση στις διαφάνειες 
παρουσίασης. Πρόσθετα βίντεο για κάθε αισθητήρα και τρόπο εξουδετέρωσης  και το υποσύστημα εντολής 
ελέγχου συμπλήρωσαν την πρακτική εκπαίδευση για να δείξουν το σύστημα σε δράση και να αποσαφηνίσουν 
τις λειτουργικές πτυχές των κύριων μερών του ALADDIN, υλικού ή λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
μεθοδολογίας βαθιάς μάθησης που εφαρμόστηκε σε πραγματικά δεδομένα από προηγούμενες εκδηλώσεις.

Η διαδικτυακή  προηγμένη εκπαίδευση του ALADDIN διήρκησε τρεις εβδομάδες (από τις 16/11/2020 έως τις 
4/12/2020) και την παρακολούθησαν 34 συμμετέχοντες. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση έλαβαν 
Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιασμένοι για την 
πληρότητα του μαθήματος, την προσβασιμότητα και την καταλληλόλητά του. 

Τέλος, η εκπαίδευση πεδίου των τελικών χρηστών πραγματοποιήθηκε στης 10 Δεκεμβρίου 2020 σε μορφή 
ηλεκτρονικής εκδήλωσης. Η εκδήλωση αυτή αποσκοπούσε στην επίδειξη της χρήσης και των δυνατοτήτων 
του υποσυστήματος εντολής και ελέγχου του ALADDIN. Ο κύριος στόχος ήταν να παρουσιασθεί η 
πλατφόρμα εντολής και ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κονσόλας, των 23 stakeholders attended 
the Training Workshop, both internal and external to the consortium end-users.
διαφορετικών διεπαφών, των δυνατοτήτων της και ενός οδηγού για το «πώς να χρησιμοποιηθεί». Το άνωθι 
γεγονός είχε ως στόχο να προσφέρει στους τελικούς χρήστες μια πρακτική εμπειρία, βασικές & προηγμένες 
εντολές και διεπαφές του συστήματος εντολής και ελέγχου(C2) .Το διαδραστικό αυτό σεμινάριο έδωσε στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα (C2), τις λειτουργίες του και 
τη διαμόρφωσή του. 23 ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, τόσο από τους τελικούς 
χρήστες εντός, όσο και από αυτούς εκτός της κοινοπραξίας.

Η 2Η ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ALADDIN 
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Προηγμένη εκπαίδευση ALADDIN

Στιγμιότυπο του εκπαιδευτικού workshop ALADDIN  αναφορικά με το υποσύστημα εντολής 
και ελέγχου (C2): Τρισδιάστατη σχεδίαση της κάλυψης των αισθητήρων στον δορυφορικό 

χάρτη του χώρου δοκιμών Μαρκόπουλο (Ελλάδα) 
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Το έργο ALADDIN πλησιάζει στο τέλος του, το οποίο χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτα επιτεύγματα σε 
διάφορες πτυχές του τομέα αντιμετώπισης κακόβουλων ΣμηΕΑ (drones).

• Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε  συνεδρία από τους εταίρους του ALADDIN παρέχουν 
εξαιρετικές επιστημονικές-τεχνικές εξελίξεις στην ανίχνευση και εξουδετέρωση των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνικές ταξινόμησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με 
ραντάρ, οπτικούς, θερμικούς και ακουστικούς αισθητήρες, τη σύντηξη δεδομένων πολλαπλών αισθητήρων 
που εκμεταλλεύονται τις υπερσύγχρονες μεθοδολογίες βαθιάς μάθησης και τις καινοτόμες μεθόδους 
βελτιστοποίησης τροχιάς αναφορικά με την αντιμετώπιση κακόβουλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
• Οι δημόσιες αναφορές του ALADDIN συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά 
με την πιθανή κατάχρηση της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα συναφή κοινωνικά, 
ηθικά και νομικά (SoEL) ζητήματα.
• Η ευρεία συμμετοχή θεματικών workshop, εκθέσεων και θεσμικών εκδηλώσεων ανοίγει το δρόμο για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ALADDIN και τη βελτίωση του πλαισίου πολιτικής για τα κακόβουλα 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
• Η ενεργός συμμετοχή των μελών του ALADDIN από πλευράς τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξοπλισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας (EUROCAE) στις ομάδες εργασίας WG-105 Unmanned Aircraft Systems (UAS) και WG-
115 Counter UAS (C-UAS) συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ενοποίησης σε αυτούς τους αναδυόμενους 
τομείς. Η συμβολή στο WG-105 επικεντρώνεται στην Αξιολόγηση Κινδύνου Ειδικών Επιχειρήσεων (SORA), 
ενώ ο υποστηρικτικός συνεργάτης της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας στο WG-115 είναι κρίσιμος για την 
πρόοδο της προτυποποίησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών  στον ελεγχόμενο εναέριο 
χώρο (όπως οι αερολιμένες), με ορόσημο την έγκριση του προτύπου ED-286 Operation Services & Envi-
ronment Definition (OSED) για την Αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών  στον ελεγχόμενο 
εναέριο χώρο.

Μερικά παραδείγματα που τονίζουν τις επιστημονικές και τεχνικές συνεισφορές στο τελευταίο μέρος του 
ALADDIN πέραν των δραστηριοτήτων  διάδοσης και επίδειξης που αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες.

3ή Πρόκληση ανίχνευσης ΣμηΕΑ έναντι Πτηνών -

Η 3ή Πρόκληση ανίχνευσης ΣμηΕΑ έναντι Πτηνών διοργανώθηκε φέτος με την υποστήριξη του έργου 
ALADDIN. Η επιστημονική πρόκληση αποσκοπούσε στην προσέλκυση ερευνητικών προσπαθειών για τον 
εντοπισμό νέων λύσεων στο πρόβλημα των διακρίσεων μεταξύ πτηνών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 
παρέχοντας ένα σύνολο δεδομένων βίντεο που μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτηθούν (η πτήση με 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη απαιτεί ειδικούς όρους και άδειες). Το σύνολο δεδομένων της έκδοσης 
πρόκλησης έτους 2020 ,περιλαμβάνει δεδομένα από προηγούμενες συναντήσεις καταγραφής δεδομένων 
του έργου ALADDIN. Το άνωθεν γεγονός είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο AVSS 2020 στο 
πλαίσιο του «3ου Διεθνούς Εργαστηρίου για τις τεχνικές επιτήρησης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης  μικρών 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών» (WOSDETC 2020). Παρά την ακύρωση του συνεδρίου λόγω της πανδημίας 
COVID-19, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο διαδίκτυο και παράλληλα έλαβε χώρα workshop στις 3 
Σεπτεμβρίου 2020. Ο συντονιστής τoυ ALADDIN, Patrick Garnier (CS Group), παρουσίασε το έργο κατά τη 
διάρκεια του workshop. To γεγονός προσέλκυσε ευρύ ενδιαφέρον και πολλά πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα και εταιρείες από περισσότερες από 10 χώρες σε όλο τον κόσμο που απέκτησαν το σύνολο των 
διαθέσιμων δεδομένων. Μια δημοσίευση προετοιμάζεται σε συνεργασία με τις καλύτερες προοπτικές και 
προετοιμασίες στο πλαίσιο υποβολών προτάσεων.
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3o workshop αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας (EDA)

Ο συντονιστής  του ALADDIN (CS group) κλήθηκε να παρουσιάσει εικονικά στο 3ο workshop αντιμετώπισης 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών  που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕDΑ) 
στις 24 Νοεμβρίου 2020.Δόθηκε έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο 
ALADDIN από τη στρατιωτική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση προκάλεσε ενδιαφέρον και 
ορισμένοι αξιωματικοί επικοινώνησαν σχετικά με το έργο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας. 
Ορισμένα βίντεο από προηγούμενες συναντήσεις καταγραφής δεδομένων έδειξαν το σύστημα 
αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ALADDIN σε δράση, να απεικονίζει τις υπερσύγχρονες 
δυνατότητες ανίχνευσης, βαθιάς μάθησης και εξουδετέρωσης.

Τα επιτεύγματα αυτά ως έργο υπό τον μηχανισμό χρηματοδότησης ’Ορίζοντας 2020’ σηματοδοτούν την 
έναρξη αξιοποίησης του ALADDIN για να βοηθήσουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην καθημερινή 
τους δραστηριότητα με σκοπό την  καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας που διεξάγεται με 
μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα αποτελέσματα του έργου ALADDIN έχουν αποδείξει ότι η έννοια ενός συστήματος πολλαπλών αισθητήρων 
/ πολλαπλών τελεστών, με προηγμένη και ασφαλή στον κυβερνοχώρο συστήματα εντολής ελέγχου 
(C2), είναι σε θέση να ανιχνεύσουν και να μετριάσουν μια επίθεση drone. Επιπλέον, το ALADDIN παρέχει 
εργαλεία για την εγκληματολογική έρευνα και είναι εύκολο για τους αστυνομικούς να  το χρησιμοποιήσουν. 
Η μεγαλύτερη πρόοδος είναι η ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με βάση τις μεθόδους βαθιάς 
μάθησης (Deep Learning), για τη βελτίωση της απόδοσης ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από 
κάθε μεμονωμένο αισθητήρα και της σύμπραξης  τους σε μια κοινή προσπάθεια ανίχνευσης.

Η ενσωμάτωση πολλαπλών εξοπλισμών διαφορετικών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης έχει 
ως αποτέλεσμα ενός  πολύ εντυπωσιακού εργαλείου. Επιπλέον, είναι δυνατή η διασύνδεση αρκετών 
υποσυστημάτων ελέγχου εντολής στο σύστημα του ALADDIN για την κάλυψη μεγάλων περιοχών καθώς  
και  της συμβατότητας του συστήματος με τις υπηρεσίες διαχείρισης κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών (UTM) και των συλλογικών  συστημάτων  για τον εντοπισμό νόμιμων μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το σύστημα ALADDIN το ιδανικό εργαλείο για την 
εκκίνηση ενός πανευρωπαϊκό δικτύου για τη διαχείριση μη επανδρωμένων αεροσκαφών  και την προστασία 
από κακόβουλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

ALADDIN Τελική αρχιτεκτονική
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Contact us:

 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.

Προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου είναι προσβάσιμα στη διεύθυνση: https://aladdin2020.
eu/media/

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

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ALADDIN
Το έργο πλησιάζει στο τέλος του με την τελική ανασκόπηση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) και τη  DG 
HOME  να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2021. Δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής αβεβαιότητας, 
αυτή θα είναι είτε μια κατ’ πρόσωπο συνάντηση στις εγκαταστάσεις του REA στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, είτε μια εικονική 
συνάντηση (τηλεδιάσκεψη).

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ICUAS ’21, 15-18 June 2021, Athens, Greece 15-18 
Ιουνίου 2021 Αθήνα Ελλάδα 2021

http://www.uasconferences.com/2021_icuas/

MILIPOL Paris 2021, 19-22 October 2021, Paris-Nord Villepinte, Paris, 
France19-22
Οκτωβρίου 2021 , Paris-Nord
Villepinte, Παρίσι, Γαλλία
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