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Gotowy na przyszłe wyzwania

ALADDIN zaprezentowany na konferencji CoU DG 
HOME: Innowacje w walce z zagrożeniami powodo-
wanymi przez UAS
Projekt ALADDIN został przedstawiony praktykom 
ILEAnet
Udane 3. warsztaty użytkowników końcowych 
ALADDIN

Przygotowanie do wykorzystania wyników

Drogi Czytelniku,

ALADDIN zbliża się do końca jako projekt badawczo-innowacyjny H2020. Jednak to nie koniec i 
ALADDIN jest gotowy podjąć wyzwania związane z jego wykorzystaniem w prawdziwym świecie, 
aby pomóc organom ścigania w walce z przestępczością i terroryzmem.

Pomimo trudności wywołanych pandemią COVID-19, która spowodowała odwołanie finalnych 
testów pilotażowych, integracji i demonstracji na żywo, projekt z sukcesem przeprowadził 
końcowe działania w formacie wirtualnym.

Ten biuletyn zawiera zestawienie ostatnich osiągnięć projektu:

• Prezentacja ALADDIN na europejskim forum bezpieczeństwa instytucjonalnego i sieci 
praktyków
• Pomyślne 3. warsztaty użytkowników końcowych ALADDIN i wirtualna demonstracja 
ostatecznej wersji ALADDIN
• Ulepszona 2. edycja szkolenia ALADDIN dla użytkowników końcowych
• Nowe publikacje naukowe, raporty publiczne i ekscytujące filmy wideo, które utorowały drogę 
do przyszłego wykorzystania wyników projektu ALADDIN

Całe Konsorcjum dziękuje wszystkim za wsparcie, mając nadzieję, że jesteście bezpieczni i 
zjednoczeni w obliczu przyszłych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
Życzymy miłej lektury i zapraszamy do bycia na bieżąco z projektem dzięki wydarzeniom 
opublikowanym na stronie internetowej.

Koordynator Projektu

 GOTOWY NA PRZYSZŁE WYZWANIA
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12 Kolejne kamienie milowe i wydarzenia ALADDIN 

Ekscytująca 2. edycja szkolenia ALADDIN dla 
użytkowników końcowych
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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/

KONSORCJUM ALADDIN
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ALADDIN ZAPREZENTOWANY NA KONFERENCJI COU DG HOME: INNO-
WACJE W WALCE Z ZAGROŻENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ UAS

Pod patronatem grupy Community of Users for Secure, Safe and Resilient Societies (CoU) DG HOME zorganizowało 
wirtualne warsztaty na temat innowacyjnych rozwiązań i strategii przeciwdziałania bezzałogowym systemom 
powietrznym, które odbyły się we wtorek, 10 listopada 2020 r. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli projektów 
finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także środowiska 
akademickie, europejskich decydentów, praktyków i przemysł. Warsztaty zachęcały do dyskusji na temat konkretnych 
scenariuszy, z naciskiem na innowacje, dając tym samym okazję projektom do zademonstrowania, w jaki sposób ich 
konkretne rozwiązania mogą pasować do istniejących strategii przeciwdziałania UAS. 

Warsztaty CoU są dla Komisji Europejskiej kluczowym instrumentem zwiększania zaangażowania praktyków w 
projekty badawcze w dziedzinie bezpieczeństwa. Za pośrednictwem warsztatów CoU Komisja zbiera informacje 
na temat formułowania przyszłych priorytetów finansowania, ale dąży również do wspierania wymiany informacji 
między odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W tym kontekście koordynator ALADDIN przedstawił projekt, jego koncepcje i wyniki szerokiemu gronu odbiorców, 
używając zarówno slajdów, jak i filmów z symulowanymi danymi, aby pokazać system ALADDIN w akcji!

Poniższy zrzut ekranu z prezentacji ALADDIN podczas warsztatów CoU, pokazuje Konsolę Dowodzenia i Kontroli 
ALADDIN oferującą trójwymiarową świadomość sytuacyjną zbliżającego się niebezpiecznego drona (kolor czerwony), 
śledzonego przez czujniki naziemne (biały), zanim wejdzie on do zdefiniowanego przez użytkownika pola zakazu 
lotów (niebieskie pudełko).
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PROJEKT ALADDIN ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY PRAKTYKOM ILEANET

Koordynator ALADDIN, Grupa CS, wygłosił prezentację projektu podczas trzeciej edycji publicznych war-
sztatów projektu ILEAnet: „Publiczne warsztaty ILEAnet na temat innowacyjnych technologii zarządzania 
granicami”, które odbyły się w dniach 4-5 listopada 2020 r. w formacie wirtualnym. Prezentacja obejmowała 
ogólną koncepcję rozwiązania ALADDIN, wyniki projektu oraz kilka filmów prezentujących system w akcji.
 
Projekt ILEAnet (Innovation by Law Enforcement Agencies Networking) ma na celu wypełnienie luki 
między praktykami z organów ścigania a społecznością zajmującą się badaniami nad bezpieczeństwem, 
aby wspierać konkretne wyniki dla bezpieczniejszej Europy. Projekt wspomaga adaptację przez siły poli-
cyjne wyników projektów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa, począwszy od wyrażania potrzeb 
operacyjnych praktyków, po identyfikację i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby im 
pomóc w ich codziennej pracy. Trzecie publiczne warsztaty ILEAnet zostały zorganizowane przy wspar-
ciu i udziale Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). W wydarzeniu wzięli 
udział eksperci z organów ścigania i członkowi społeczności badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa, aby 
przedyskutować podejścia i zbadać rozwiązania, które mogą pomóc siłom policyjnym w trzech obszarach 
działania - rejestracja nielegalnych migrantów, przedgraniczny monitoring obszarów i wykorzystanie sys-
temów informacyjnych.

W tym kontekście ALADDIN był jednym z zaprezentowanych projektów H2020, przedstawiających 
wysiłki poczynione w ramach projektów badawczych finansowanych przez UE, w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom stwarzanym przez niewspółpracujące bezzałogowe systemy powietrzne, latające w pobliżu 
lub nad obszarami o ograniczonym dostępie. Zaprezentowano wyniki ALADDIN, które zebrano podczas 
pierwszej sesji pilotażowej w Hiszpanii i sesji zbierania danych w Markopoulo w Grecji. Uczestnicy warsz-
tatów mieli okazję zapoznać się z możliwościami każdego czujnika oraz wydajnością systemu ALADDIN 
jako całości.
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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
https://www.ileanet.eu/
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Ograniczenia wywołane przez pandemię COVID-19 spowodowały początkowo opóźnienie (od maja 
do października 2020 r.) a ostatecznie odwołanie finalnej integracji, testów pilotażowych i demonstracji 
na żywo. Pomimo tych niefortunnych okoliczności, konsorcjum zrealizowało końcowe działania w for-
macie wirtualnym. Jako alternatywę dla demonstracji ostatecznej platformy ALADDIN na żywo, konsor-
cjum zorganizowało wirtualne warsztaty dla użytkowników końcowych, które odbyły się 18 listopa-
da 2020 r. Celem wydarzenia było przedstawienie ostatecznej wersji ALADDIN i umożliwienie jej oceny 
przez użytkowników końcowych w konsorcjum i zewnętrznych interesariuszy. Zaproszenie wysłane przez 
koordynatora ALADDIN User Group informowało użytkowników końcowych o programie warsztatów, jego 
głównych celach i rozwiązaniu, jakie oferuje projekt ALADDIN. 

Konsorcjum ALADDIN wykorzystało dane zebrane podczas kampanii przechwytywania danych w Marko-
poulo w październiku 2019 r. do wirtualnej demonstracji zarejestrowanych lotów testowych. Jednoczesne 
gromadzenie danych ze wszystkich pięciu trybów czujników ALADDIN podczas kampanii Markopoulo, 
zsynchronizowanych przy użyciu znacznika czasu, sprawiło, że wirtualne demo zbliżyło się do rzeczywistej 
ogólnej funkcjonalności systemu i umożliwiło połączenie wielu trybów działania. To rozwiązanie wymagało 
opracowania symulatora dla każdego trybu czujnika, który ładuje wybrane plany lotu ze zbioru danych 
Markopoulo, łączy się lokalnie z podsystemem ALADDIN „Dowodzenie i kontrola” (C2) i wysyła wyniki de-
tekcji UAV do C2 z taką samą prędkością wyjściową, jak podczas sesji na żywo. Takie podejście pozwoliło 
na zdalną demonstrację możliwości wykrywania i klasyfikacji ALADDIN. Dodatkowo przygotowane filmy 
pozwoliły zademonstrować możliwości neutralizacji (zagłuszanie, wyrzutnik sieci i możliwość przechwy-
tywania dronów przez inne drony). 

W warsztatach wzięło udział ponad 45 uczestników, zarówno użytkowników końcowych, jak i partnerów 
technicznych. Pomimo wirtualnego formatu wydarzenia, użytkownicy końcowi wyrazili pozytywne opinie i 
docenili duży wysiłek włożony przez partnerów technicznych w zapewnienie dobrego pokazu funkcji plat-
formy, podsystemu C2 i Deep Learning.

ALADDIN C2 wyświetla ślady radarowe i nagrania wideo z kampanii pozyskiwania 
danych w Markopoulo (październik 2019)
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Wyniki unimodalnego Deep Learning zastosowanego do danych wideo, termicznych i radarowych

Moduł Fuzji Deep Learning
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Duża grupa użytkowników końcowych ALADDIN i zewnętrznych interesariuszy skorzystała z drugiej edy-
cji szkolenia ALADDIN dla użytkowników końcowych, opartego na bogatym i zróżnicowanym progra-
mie szkoleniowym i materiałach edukacyjnych na temat zagrożenia dronami i technologii ALADDIN do 
przeciwdziałania dronom. KEMEA koordynowała szkolenie, przy użyciu materiałów opracowanych przez 
partnerów technicznych. Podobnie jak w pierwszej edycji, program szkoleniowy obejmował dwie główne 
części: e-learning i sesje stacjonarne, dotyczące teoretycznych aspektów różnych zaangażowanych tech-
nologii oraz sesje terenowe i symulacyjne, w celu szkolenia z praktycznych aspektów systemu ALADDIN.

Kursy teoretyczne były regularnie dostarczane za pośrednictwem platformy e-learningowej ALAD-
DIN (zabezpieczonej odpowiednimi danymi dostępowymi) dla subskrybentów z ALADDIN User Group 
(AUG) i Zewnętrznej Rady Doradczej (EAB). Kursy stacjonarne (w klasie, symulacja, szkolenie w terenie) 
początkowo miały odbyć się podczas drugiego programu pilotażowego i demonstracyjnego w obiektach 
szkoleniowych Markopoulo, podobnie jak ocena systemu przez użytkowników końcowych. Po odwołaniu 
ćwiczeń pilotażowych na żywo, konsorcjum opracowało plan zastępczy, dotyczący przeprowadzenia dru-
giej części szkolenia ALADDIN w formacie wirtualnym.

Szkolenie stacjonarne zostało zorganizowane i przeprowadzone na platformie e-learningowej jako 
Zaawansowane Szkolenie ALADDIN. Aby zapewnić każdemu uczestnikowi poczucie bycia na prawdziwych 
zajęciach, każdy wykładowca przygotował wideo, dodając narrację do slajdów prezentacji. Dodatkowe 
filmy wideo dla każdego czujnika i trybu neutralizacji oraz dla konsoli C2 stanowiły uzupełnienie praktycz-
nego szkolenia, w celu zademonstrowania systemu w działaniu i wyjaśnienia aspektów operacyjnych jego 
głównych komponentów sprzętowych lub programowych, w tym metodologii głębokiego uczenia się zas-
tosowanej do rzeczywistych danych z poprzednich kampanii.

Internetowe zaawansowane szkolenie ALADDIN było otwarte przez trzy tygodnie (od 16/11/2020 do 
4/12/2020) i wzięło w nim udział 34 uczestników. Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie, otrzymały 
certyfikat. Uczestnicy byli entuzjastycznie nastawieni do zawartości kursu oraz jego dostępności i 
przydatności.

Wreszcie, 10 grudnia 2020 r. odbyło się szkolenie terenowe użytkowników końcowych w formie semi-
narium internetowego. Seminarium internetowe zawierało demonstrację wykorzystania i możliwości 
systemu dowodzenia i kontroli ALADDIN. Głównym celem było przedstawienie platformy dowodze-
nia i kontroli, w tym samej konsoli, różnych interfejsów, jej możliwości oraz poradnika „jak używać”. Ce-
lem webinarium było przekazanie użytkownikom końcowym praktycznych doświadczeń, podstawowych 
i zaawansowanych poleceń oraz interfejsów platformy C2. Interaktywne warsztaty dały uczestnikom 
możliwość zadawania pytań dotyczących systemu C2, jego funkcjonalności i konfiguracji. W warsztatach 
szkoleniowych wzięło udział 23 interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników 
końcowych.

EKSCYTUJĄCA 2. EDYCJA SZKOLENIA ALADDIN DLA 
UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH
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Zaawansowane Szkolenie ALADDIN

Migawka warsztatu szkoleniowego ALADDIN C2: wykreślenie 3D zasięgu czujników na ma-
pie satelitarnej miejsca testowego Markopoulo (Grecja)
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Projekt ALADDIN zbliża się do końca, oznaczonego niezwykłymi osiągnięciami w różnych aspektach sektora 
anty-dronowego.

• Publikacje naukowe i prezentacje partnerów ALADDIN na konferencjach rozpowszechniają wiedzę na te-
mat wybitnych rozwiązań naukowo-technicznych w zakresie wykrywania i neutralizacji dronów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nowatorskich technik klasyfikacji dronów za pomocą radarów, czujników opty-
cznych, termicznych i akustycznych, wieloczujnikowej fuzji danych wykorzystującej najnowocześniejsze 
metodologie głębokiego uczenia i innowacyjne metody optymalizacji trajektorii do przechwytywania 
złośliwych dronów.  

• Raporty publiczne ALADDIN przyczyniają się do zwiększenia świadomości opinii publicznej na temat 
potencjalnego niewłaściwego wykorzystania technologii dronów i powiązanych kwestii społecznych, 
etycznych i prawnych (SoEL).

• Szeroka frekwencja w warsztatach tematycznych, wystawach i wydarzeniach instytucjonalnych 
toruje drogę do wykorzystania wyników projektu ALADDIN i ulepszenia ram polityki zwalczania dronów.

• Aktywny udział członków ALADDIN w grupach roboczych EUROCAE: WG-105 Unmanned Aircraft 
Systems (UAS) i WG-115 Counter UAS (C-UAS) w znacznym stopniu przyczynia się do wzmocnienia 
standaryzacji w tych nowych dziedzinach. Wkład do WG-105 koncentruje się na ocenie ryzyka specyfic-
znych operacji (SORA), podczas gdy rola sekretarza w WG-115 jest kluczowa dla postępu w standaryzacji 
C-UAS w kontrolowanej przestrzeni powietrznej (takiej jak lotniska), której kulminacją jest zatwierdzenie 
standardu ED -286 Usługi operacyjne i definicja środowiska (OSED) dla zwalczania UAS w kontrolowanej 
przestrzeni powietrznej.

Poniższe przykłady podkreślają wkład naukowy i techniczny ostatniej części projektu ALADDIN, oprócz 
działań w zakresie upowszechniania i demonstracji, o których mowa na poprzednich stronach.

3. edycja Drone vs Bird Challenge

3. edycja Drone vs Bird Challenge została zorganizowana w tym roku przy wsparciu projektu ALADDIN. 
To wyzwanie naukowe ma na celu przyciągnięcie wysiłków badawczych, aby zidentyfikować nowatorskie 
rozwiązania dla problemu odróżniania ptaków i dronów, poprzez dostarczenie zbioru danych wideo, który 
może być trudny do uzyskania (latanie dronem wymaga specjalnych warunków i pozwoleń). Zbiór danych 
do tegorocznej edycji  wyzwania zawiera dane z poprzednich kampanii zbierania danych ALADDIN. Wyzwa-
nie zaplanowano na realizację AVSS 2020 w ramach „3. Międzynarodowego Warsztatu na temat technik na-
dzoru, wykrywania i zwalczania małych dronów” (WOSDETC 2020). Pomimo odwołania konferencji z powo-
du pandemii COVID-19, wyzwanie zostało pomyślnie przeprowadzone online, a 3 września 2020 r. zostały 
zorganizowane warsztaty. Koordynator ALADDIN Patrick Garnier (CS Group) przedstawił projekt podczas 
warsztatów. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, a liczne uniwersytety, ośrodki badawcze i firmy z po-
nad 10 krajów na całym świecie pobrały zbiór danych. Publikacja jest przygotowywana we współpracy z 
najlepszymi zgłoszeniami.
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3. warsztaty EDA na temat C-UAS

Koordynator ALADDIN (Grupa CS) został zaproszony do wygłoszenia prezentacji na 3. warsztatach C-UAS 
organizowanych w formie wirtualnej przez Europejską Agencję Obrony (EDA) w dniu 24 listopada 2020 
r. Dało to bardzo dobrą okazję do podniesienia świadomości na temat projektu ALADDIN po wojskowej 
stronie Unii Europejskiej. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie i niektórzy funkcjonariusze skontakto-
wali się z projektem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. Niektóre filmy 
z poprzednich kampanii gromadzenia danych pokazały działanie systemu ALADDIN C-UAS, ilustrując jego 
najnowocześniejsze możliwości wykrywania, głębokiego uczenia się i neutralizacji.

Osiągnięcia w ramach projektu H2020 wyznaczają początek wykorzystania systemu ALADDIN do wspie-
rania organów ścigania w ich codziennej walce z przestępczością i terroryzmem wykorzystującym lekkie 
drony.

Rezultaty projektu ALADDIN dowiodły, że wieloczujnikowy / wieloefektorowy system z zaawansowanym 
i zabezpieczonym cyfrowo systemem dowodzenia i kontroli (C2) jest zdolny do wykrywania i łagodzenia 
ataku przy użyciu drona. Ponadto ALADDIN dostarczył także narzędzia do identyfikacji kryminalistycznej, 
łatwe do stosowania przez funkcjonariuszy policji. Największym osiągnieciem jest szerokie wykorzysta-
nie sztucznej inteligencji (AI), opartej na metodach głębokiego uczenia się, w celu poprawy wydajności 
wykrywania dronów z każdego pojedynczego czujnika i połączenia ich we wspólny system wykrywania.

Integracja wielu urządzeń bazujących na różnych technologiach i sztucznej inteligencji daje bardzo 
imponujące narzędzie. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia kilku systemów ALADDIN C2, w celu 
pokrycia dużych obszarów, a sam system jest kompatybilny z usługami UAV Traffic Management (UTM) 
i współpracującymi systemami identyfikacji legalnych dronów. Wszystkie te cechy sprawiają, że system 
ALADDIN jest idealnym narzędziem do uruchomienia ogólnoeuropejskiej sieci zarządzania UAV i ochroną 
anty-dronową.
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Projekt zbliża się do końca wraz z ostatecznym przeglądem przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) i 
DG HOME zaplanowanym na 24 lutego 2021 r. Biorąc pod uwagę obecną niepewność sanitarną, będzie to spotkanie 
osobiste w siedzibie REA w Brukseli (Belgia) lub wirtualne spotkanie (wideokonferencja).
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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 Zewnętrznej Rady Doradczej (EAB) 
i grupy LinkedIn Counter-Drone zarządzanej przez Aladdin (CDGMBA), 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/ ijeśli jesteś 
zainteresowany dołączeniem do EAB lub CDGMBA.

Poprzednie wydania Biuletynu są dostępne na stronie:  https://aladdin2020.eu/media/

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

KOLEJNE KAMIENIE MILOWE I WYDARZENIA ALADDIN

POWIĄZANE WYDARZENIA

ICUAS ’21, 15-18 czerwca 2021, Ateny, Grecja

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

https://en.milipol.com/

MILIPOL Paris 2021, 19-22 października 2021, Paris-Nord Villepinte, Paryż, 
Francja
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