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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction 
One of the objectives of the SOFIA project is to showcase the applicability of SOFIA framework 

in different domains and thus demonstrate the market potential of developed IT solutions. 

 

The SOFIA framework is based on event-processing paradigm which is combined with cutting 

edge technologies like Semantic Web, natural language technologies, decision-support algorithms, 

and visual analytics, thus creating numerous opportunities for innovation.  

 

This technical documentation elaborates several possible use case scenarios in the following 

domains: 

 Supply-chain management: Mobile supply chain Dashboard; 

The goal of the mobile supply chain dashboard is to allow supply chain managers to receive 

notifications, gain insights into the state of the supply chain management, and react on the go. 

Main features enabled in this application are: Real time access to the supply chain, Tracking 

suppliers, orders, and shipments, Getting alerts when metrics thresholds are exceeded, 

Sharing/forwarding information. 

 Tourism: Geospatial Exploration on the Move; 

The goal of the GEM (Geospatial Exploration on the Move) application is to leverage smartphone 

capabilities to deliver faceted browsing and semantic routing based on open, crowd-sourced and 

semantically linked information found in publicly available sources, such as the LOD Cloud. The 

application enables semantic routing, which is immensely useful feature for users on the go, 

especially when they find themselves in an unknown environment. 

 E-government: Integration, visualization and exploration of public sector information; 

Statistical data underpins many of the mash-ups and visualizations we see on the Web, as well as 

being the foundations for policy prediction, planning and adjustments. Making this data available 

as Linked Open Data using the SOFIA tools would allow for third party annotations and linking, 

flexible combination of data across both statistical and non-statistical datasets, new ways of 

manipulating the data, as well as machine readable means of publication that supports an out-of-

the-box web API for programmatic access. 

 Emergency management: Emergency management in large infrastructures; 

For application of SOFIA framework in emergency management (EM), different scenarios were 

specified for EM at large infrastructures, e.g. airports as one of the critical infrastructures in 

transportation. This was aimed at testing the SOFIA framework in safety-critical situations. In 

order to be aware of the current safety condition of the infrastructure, an operational mode was 

used. The operational mode was determined based on the current risk for persons or for the 

infrastructure and required criticality of operators or system actions. 

 Energy management: Optimization of multi-carrier energy dispatching; 

Starting from existing Energy Hub (EH) concept a new, holistic approach was proposed, enriching 

this concept by leveraging both on the supply side optimization, with additional, complementary, 

optimization of the demand side as well. The applicability of such approach was demonstrated 
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through different scenarios which prove and justify the merging of these two concepts. As a result, 

a natural evolution of Energy-Hub concept towards comprehensive SOFIA EMS (Energy 

Management System) solution was depicted. 

 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 

илустрације и техничке цртеже: 

 

Mobile supply chain Dashboard (SCD) 

Domain Supply-chain management 

Application  

Description 
Mobile supply chain dashboard provides comfortable user experience on mobile 

devices, while still enabling all functionalities available in the desktop version of the 

application. The user can retrieve information on all suppliers in the supply chain, as 

well as display information about orders and shipments on demand. Furthermore, 

notifications are also enabled, so that the user is immediately notified about any 

problems in the supply chain. Due to the small screen size, a map cannot be used to 

visualize the whole supply chain, therefore the map visualizes only individual 

suppliers and its sub-suppliers (see Fig. 1a). However, to remedy this limitation, the 

mobile application visualizes the supply chain in a tree structure (see Fig. 1b), and the 

overall indicators for the whole supply chain can and/or individual metrics for a 

single supplier (see Fig. 1c) be retrieved from the RDF store. 

         
Navigation elements: a) menu; b) supplier map view; c) supplier metrics 
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Realistic 

scenario 

 
Data flow in a realistic scenario 

In a realistic scenario a set of tools are needed for real time access to message flow in 

a supply chain network, pre-processing and linking with external background 

knowledge and visualization in real time in the mobile application. The figure above 

illustrates a processing workflow where semantic technologies (NER – name entity 

recognition) are used for enriching the supplier information with Open Data (news, 

weather data) in order to justify the suppliers metrics (e.g. delay because of accidents 

on the road or bad weather) or to prepare notifications. Integrated information is 

stored in a graph database (RDF data store). 

Architecture 

 
Mobile Supply Chain Dashboard Technology Stack 

The mobile supply chain 

dashboard is based on Apache 

Cordova
1
, a mobile application 

development framework that 

enables the development of 

mobile applications using web 

technologies, where native 

functionalities are accessed 

through plugins
2
 that expose 

JavaScript interface to native 

device components. 

 

The application uses the following plugins: 

 de.appplant.cordova.plugin.local-notification 0.8.1 "LocalNotification" 

LocalNotification It is used to alert the user about important events by generating 

notifications. 

 org.apache.cordova.contacts 0.2.16 "Contacts" It is used to query the device’s 

phone book in order to find contact numbers for suppliers. 

 org.apache.cordova.dialogs 0.3.0 "Notification" It is used to create native dialogs 

which are used to confirm user’s inputs, such as removing or adding a contact 

number.   

Furthermore, the component is based on AngularJS
3
, an open-source web applications 

framework designed to ease the development of single-page applications. In order to 

                                                           
 
1
 https://cordova.apache.org/  

2
 https://cordova.apache.org/plugins/  

3
 https://angularjs.org/  

https://cordova.apache.org/
https://cordova.apache.org/plugins/
https://angularjs.org/
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animate content in the user interface, Angular module ngAnimate
4
 was used in 

tandem with jQuery
5
. ngAnimate was used to introduce hooks that execute upon 

adding or removing elements, while jQuery was used for the actual animation. 

Snap.js
6
 was used to implement sliding drawers that hold the menu and supplier tree, 

while LeafletJS
7
 was used to visualize suppliers on the map. Finally, static 

information such as supplier name and location are acquired by querying a SPARQL 

endpoint, while dynamic information is generated by the Supply Chain Simulator and 

fed to the component.   

                                                           
 
4
 https://docs.angularjs.org/api/ngAnimate  

5
 https://jquery.com/  

6
 https://github.com/jakiestfu/Snap.js/  

7
 http://leafletjs.com/  

https://docs.angularjs.org/api/ngAnimate
https://jquery.com/
https://github.com/jakiestfu/Snap.js/
http://leafletjs.com/
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Geospatial Exploration on the Move (GEM) 

Domain Tourism 

Application  

Description 
The goal of GEM is to provide a highly customizable and information rich slippy map to the 

geospatial data consumers on the move. GEM’s user interface was designed with the goal of 

maximizing available space for the slippy map, which represents the base layer and the only 

stationary component. In addition, there are four widgets that are opened on demand: 

 Facets slide drawer: holds the loaded resource facet tree that enables a user to define facets 

that will be used to filter resources on the map; 

 Source Manager side drawer: used to: 1) add/edit/remove available SPARQL endpoints / 

Linked Open Data sources, 2) define properties that will be shown in the resource details 

widget, 3) edit prefixes, and 4) import a Mappify configuration; 

 Filter text box: filters resources on the screen and shows the orientation indicator (i.e. 

compass); 

 Resource details bottom drawer: used to: 1) display and edit relevant information (selected 

properties) for the selected feature, 2) add the source, destination, and waypoints to be used 

for routing, and 3) display navigation instructions. 

Different icon colors are used to indicate different resources/statuses, while marker clustering 

was used to prevent the map from overpopulating 

Realistic 

scenario 
The goal of this scenario is to use GEM and allow the end-user (tourist) to search and retrieve 

touristic information efficiently by leveraging available Open Data (resources such as DBpedia, 

http://wiki.dbpedia.org/, and LinkedGeoData, http://linkedgeodata.org/). Type of questions that 

can be answer with GEM are: 

 Semantic filtering ”I am in Belgrade. Retrieve the location of sculptures by Meštrović”;  

 Semantic routing ”I am at the School of Electrical Engineering and on my way to 

Kalemegdan. Retrieve the most interesting monuments in the neighbourhood as well as the 

restaurants along with the opinions of the visitors”;    

 Motive-based search ”I am in Metropol hotel. Display area with shops where I can buy 

cheapest cloths for my kid”; 

 
GEM Slippy Map: a) Semantic filtering; b) Semantic routing; c) motive-based search 

http://wiki.dbpedia.org/
http://linkedgeodata.org/
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Architecture 

 
                      GEM technology stack 

GEM technology stack 

starts with the Web of 

Data, where any SPARQL 

endpoint can be browsed. 

For querying the 

underlying data layer, and 

employ faceted filtering, 

GEM relies on JASSA 

libraries and its modules.  

After the querying and filtering phase, data is shown on the map using LeafletJS
8,

 a modern 

open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Leaflet imposed itself as a 

good fit by being lightweight, simple, and delivering good performance, while still offering a 

plethora of features. Moreover, it can be extended with numerous plugins that are available on 

the web, such as the Leaflet Routing Machine
9
, an easy, flexible and extensible plugin that adds 

routing to a Leaflet map. The plugin supports several routing engines, and enables routing from 

start to destination, with the possibility to add, edit, and remove waypoints through both address 

input and using the map, thereby powering GEM’s semantic routing capabilities. Finally, GEM is 

an Apache Cordova / Adobe Phonegap application and can therefore be packaged for multiple 

platforms, though Android was chosen as the main target platform and is the only platform GEM 

is tested on at the moment. However, none of GEM’s dependencies rule out any platforms, 

meaning that GEM should be easy to port to other platforms with little to no effort, such as UI 

tweaking. 

 

Integration, visualization and exploration of public sector information 

Domain E-government 

Application  

Description 
As part of the SOFIA framework, a set of tools has been delivered for publishing statistical data 

in Linked Data format and building mash-ups and visualizations for more efficient policy making 

(http://jpo2.imp.bg.ac.rs/ESTA-LD, http://jpo2.imp.bg.ac.rs/rdf-data-cube-validation-demo/). 

SOFIA framework was tested for integrating statistical data published by the Statistical Office of 

the Republic of Serbia and the Serbian Business Registers Agency into a unique data store 

(http://jpo.imp.bg.ac.rs/sparql). 

Realistic 

scenario 
In the recent years, various Open Government Data initiatives, such as the Open 

Government Partnership, have pushed governments to open up their data by insisting on 

opening non-sensitive information, such as core public data on transport, education, 

infrastructure, health, and environment. In order to make the use of open data more 

efficient and less time-consuming, standardized approaches and tools are needed. 

For instance, in the Integrating public data from Serbia in EU data space 

                                                           
 
8
 http://leafletjs.com  

9
 http://www.liedman.net/leaflet-routing-machine/  

http://jpo2.imp.bg.ac.rs/ESTA-LD
http://jpo2.imp.bg.ac.rs/rdf-data-cube-validation-demo/
http://jpo.imp.bg.ac.rs/sparql
http://leafletjs.com/
http://www.liedman.net/leaflet-routing-machine/
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process of 

integration of Open 

Data from Serbia in 

EU data space, the 

end user (consumer 

on the right of the 

figure) needs 

uniform solutions for 

accessing, 

describing, and re-

using the data 

coming from 

different publishers, 

e.g. through a CKAN 

catalog. 

Agents –Data providers

Services

LOD 
convertor

LOD 
convertor

Harvesting

Sharing metadata
with Joinup

Metadata catalogue

SPARQL 
endpoint

SPARQL 
endpoint

RDBMS RDBMS

• Spatio-temporal
• analysis

 

In order to share datasets between users and platforms, the datasets need to be accessible 

(regulated by licence), discoverable (described with metadata) and retrievable (modelled and 

stored in a recognizable format). Therefore, the CKAN data catalogue (http://rs.ckan.net/) can 

be viewed as an electronic library index that structures descriptions (meta-data) about the actual 

data that facilitate discovery of public datasets.  

 

For exploring and 

visualization of the 

collected socio-

economic indicators, 

the ESTA-LD 

component can be 

used. 

 

 

Emergency management in large infrastructures 

Domain Emergency management (EM) 

Application  

Description 
The basic ideas and concepts underlying the SOFIA framework have been also verified in case of 

emergency situations (such as fire, bomb/terrorist attack, etc.) in large infrastructures. This was 

performed by deploying the SOFIA architecture for EM at airport as one of the critical 

transportation infrastructures. All relevant system components according to the specified SOFIA 

architecture were deployed for the airport use case. For this purpose, Belgrade airport “Nikola 

Tesla” was utilized by integrating actual 2D/3D models of the airport and technical systems 

characteristics. 

http://rs.ckan.net/
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Realistic 

scenario 
Main goals to be achieved in these 

scenarios are:  

 Detection, evaluation and 

confirmation of the fire; 

 Determination of the location of 

the fire; and 

 Provision of assistance and 

decision support for the airport 

operator involved in evacuation of 

people. 

The first objective was to detect and 

confirm the exceptional/emergency 

situation, in this case a fire. 

Confirmation and location of the fire were obtained automatically in the SOFIA system using 

sensor signals (events) from the SCADA and by personnel investigation. Depending on the 

fire incident, fire mitigation actions can be taken automatically. However, for more crucial 

decisions such as evacuation of the area and fire suppression activation, fire confirmation by 

airport personnel from incident site is needed. 

Airport personnel are trained to perform in exceptional and emergency situations. Airport 

emergency plan determines how they should react and communicate with the operation 

centre. Emergency procedures specify patterns of behaviour and if the personnel are not 

acting according to that pattern it poses a much greater risk for the infrastructure and safety of 

people. Therefore, emergency procedures were, as much as it was possible, implemented in a 

form of rules that mitigate the risk of human factor. 

In addition, as a part of the risk assessment processing, the SOFIA system considers how an 

incident in one part of the airport building can affect the level of emergency in other parts of 

the airport building complex. Moreover, the SOFIA system provides assistance and decision 

support for the airport operator, as well as assistance for people during the self-rescue stage 

by pointing the right direction and warning about unavailable escape paths, unlocking the 

doors on the evacuation route, etc. 

Scenario operational modes 
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Architecture 

 
System architecture 

The SOFIA components 

are deployed following the 

three-tier nature of the 

SOFIA architecture: 

• SOFIA Data Tier 

comprised of Tangible 

Layer, Data Layer and 

SOFIA DMS 

• Processing Layer 

(representing business 

logic tier) 

• SOFIA Presentation 

Layer (representing 

presentation tier)  

 

Essentially, SOFIA integration framework can be viewed as a three-tier architecture, where the 

lowest tier corresponds to the information sources and data used in the SOFIA system, the 

middle tier (Processing Layer - PL) is a business logic tier responsible for the processing of 

information in emergency management of critical infrastructures, i.e. for providing the automated 

responses and recommendation and decision support for all involved stakeholders, while the 

highest tier (SOFIA Presentation Layer) is the presentation tier, which offers sophisticated GUI 

for the simulation of normal, exceptional and emergency situations in critical infrastructures and 

for the training of EM personnel. 

 

Optimization of multi-carrier energy dispatching 

Domain Energy management 

Application  

Description 
The integrated SOFIA framework 

aims at increasing overall energy 

efficiency through optimization of 

different energy carriers contributions 

used to satisfy the desired energy 

demand. Namely, the concept 

leverages on the conversion potential 

of particular entity together with its 

diverse energy supply infrastructures, 

which allows for flexible selection of the best energy carrier, or their combination, to deliver 

desired type of energy. As such, the concept can be applied in two characteristic use scenarios, 

defined as following:  

 Planning optimization - An off-line / design scenario aiming to suggest an optimal system 

configuration based on typical (historical) energy demand, with respect to given criteria: 

investment costs minimization, emission minimization, profit maximization, import 

minimization etc.  

 Operation optimization - An on-line/closed-loop scenario aiming to provide 

setpoints/schedules for existing system configuration to ensure the system is operating at 

given objectives: minimum cost, minimum emissions, minimum import etc. 
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Integrated multi-carrier EMS 

Realistic 

scenario 
In order to properly evaluate impact of both Energy-Hub (EH) and DSM optimization, a 

baseline energy dispatch scenario was set-up, where no energy dispatch optimization was 

performed. This baseline scenario was then followed by three characteristic energy dispatch 

scenarios, completing the list as following: 

a. no EH, no DSM – baseline scenario in which there is no energy dispatch optimization; 

b. No EH, DSM – scenario in which only DSM optimization was performed, thus 

representing the “demand side optimization”; 

c. EH, no DSM – scenario in which only Energy Hub optimization was performed, thus 

representing the “supply side optimization”; 

d. EH, DSM – scenario in which both Energy Hub and DSM optimization were 

performed, thus achieving both supply and demand side optimization; 

All four scenarios were simulated under the same conditions, i.e. the same energy prices, 

renewable energy contribution and finally the same requested energy demand, as previously 

mentioned. Although some procedures, considered as part of DSM concept, suggest decrease 

or even increase of overall energy 

demand, in the scenarios where 

DSM optimization was 

performed (b. and d.) it was 

considered that the total energy 

demand per carrier remained the 

same as in other scenarios. In this 

way, different scenarios could be 

meaningfully compared and 

benchmarked. 
 

Architecture Among the applications of generic SOFIA 

platform a deployment of a holistic Energy 

Management System (EMS) (aka SOFIA µGM 

platform) is found. A generic infrastructure was 

instantiated to support the needs of the specific 

domain of application, i.e. energy management in 

this case. Hence, the EMS was implemented in line 

with the comprehensive SOFIA architecture. It 

consists of three main parts, starting with a 

“Preprocessing” stage, the key component of 

which is the Forecaster module which takes into 

account the weather forecast, historical energy 

demand data, models of different renewable energy 

sources and applicable pricing schemes to produce 

all input data required by the energy dispatch 

optimization. The following stage is labelled 

“Scheduling/Optimization” and contains an overall 

mathematical model for the given energy infrastructure together with routines for simultaneous 

numerical optimization of supply and demand side variables, as described in previous sub-

section. Lastly, the “Management and Control” block assesses the optimization outputs and 

performs the desired control actions by acting on the automation and control system. 

 

Total costs distribution 
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deployment of innovative solutions and 

services 

 
 

Within this SOFIA technical solution, the Institute “Mihajlo Pupin” has elaborated and analysed relevant 

scenarios of SOFIA framework application for deployment of innovative solutions and services. To prove 

wide applicability of the SOFIA framework, different scenarios of application were identified for analysis 

and specification, covering different domains. 

In this regard, several possible use case scenarios were elaborated by this technical solution including 

supply chain management, geospatial exploration on the move (tourism), integration, visualization and 

exploration of public sector information (e- government), emergency management in large infrastructures 

(such as airports), and optimization of multi-carrier energy dispatching (energy management). 

Scenarios are clear and easy to understand and they contain details about all relevant aspects of particular 

use case scenario and domain of application. They show that taking a novel concepts under SOFIA 

framework such as event-processing paradigm, combined with cutting edge technologies like Semantic 

Web, natural language technologies, decision-support algorithms, and visual analytics can deliver 

numerous opportunities for innovative products. 

At the same time, elaborated use case scenarios can be easily followed and exploited as a guidelines for 

replication and deployment of SOFIA concepts in previously mentioned and other fields of application. 
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