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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

Introduction 

Floods, earthquakes, tsunamis, and other types of human-caused and natural disasters can occur 
anytime and at any place. Because of changes in world climate, disasters may even occur at areas 
previously spared. Most of the disasters occur unexpectedly, leading to potentially large number 
of people being affected. In order to reduce damage and casualties due to emergency situation, 
rapid reaction of rescuers is required. First responders that arrive to the scene are facing the lack 
of road and communication infrastructure. Their first task is to quickly assess the situation in the 
field and send lots of information to the headquarters in order to identify risk and hazard before 
asking for further assistance. Besides, they need to perform physically challenging search and 
rescue operations of victims, coordinate the evacuation of affected people to shelters, assess needs 
for relief support goods, and other necessary tasks for successful emergency mission management.  

 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Problem definition 
The purpose of this document is to provide the description of integration positioning data into 
Flare application and SOFIA demo, its main parts and functionalities. The aim of this demo is to 
demonstrate the replicability and scalability of SOFIA solution for multiple end-users as they are 
in real case expected during emergency.  
The testing of flare app for first responders was carried out in Fire Brigade premises in Belgrade, 
Serbia. Fire Brigade premises consist of main building and a tower with 7 floors. Such 
architecture was a good occasion to test indoor positioning in addition to outdoor tracking in the 
city of Belgrade. First, on July 22nd 2016, a general introduction to flare app and its functionalities 
is given to the testing personnel. The actual testing that lasted for 5 hours was performed on July 
26th 2016. The participants were members of IMP and selected members from Belgrade Fire 
Brigade crew (9 firefighters and two fire brigade vehicles). 
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Стање решености тог проблема у свету: 

State of the art solutions 

Natural disasters (earthquakes, floods, tsunamis, landslides, avalanches, etc.) along with man- 
made disasters (oil and hazardous chemical spills, explosions, train derailments, etc.) incur each 
year huge human casualties and severe material loss that can be measured in billions of dollars 
[1]. Furthermore, in the recent years, even the regions previously spared by disasters, became 
menaced. Immediate crisis aftermath (rescue and respond phase) [2] requires immediate and rapid 
reaction of first responders (FRs) 

Situation awareness tools for emergency management (EM) aim to provide a clear perception of a 
disaster scene, with well-profiled relations between actors involved (FR groups (first responder), 
victims, governmental officials, NGOs (non-governmental organization)), and environmental 
factors (risks, hazards, points-of-interest) in respect to time and space. Inputs to situation 
awareness systems are preferably updated in real-time, taken in account the severity and urgency 
of disaster event at hands. Situation assessment inputs are often collected (performed manually or 
automatically) in harsh environment and come as geo-referenced sources (reports, tracking, dead-
reckoning localization, aerial imagery). 

In order to adapt smartphones for the purpose of rescuers in emergencies, various tailored 
solutions for situation assessment and mission management have been developed. Emergency 
AUS [3], provided by Australian Government, allows timely and relevant emergency information 
to be passed to affected population. Emergency management specialists and general population 
can crowd-source relevant information through step-by-step interface. In addition, this application 
offers a real-time map overview of active nation-wide emergencies. UN-ASIGN [4] promoted 
during EU FP7 project GeoPictures [5] allows first-responders and affected population to provide 
geo-tagged reports and photos. The main advantage of such system when compared to the similar 
ones is that it provides photo data transfer that is optimized for varying and low-bandwidth 
channels. ZeeMap [6] allows users to easily create, publish and share interactive maps. It provides 
advanced filtering capabilities allowing users to make geo-searches on their maps. Similar 
application is offered by GisCloud [7], that provides mobile and web application suite that can be 
used for collaborative map creation. Although they provide free trial, more advanced features 
have to be paid based on a monthly subscription. 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 

Integrating positioning data processing into FLARE 
Flare application implements a background service – Flare service that is used to ensure stable 
connection to External GNSS module (STrackU) via Bluetooth and provide the Flare app and 
other external apps with positioning data. Once the user successfully logs in to the Flare app, the 
Flare service is started. Flare service is capable of using Internal GNSS module, Internal dead 
reckoning or Bluetooth connected STrackU module as shown in Figure 1.  
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FLARE SERVICE

EXTERNAL APP EXTERNAL APP EXTERNAL APP

INTERNAL GNSSINTERNAL DR

STRACKU

SMARTPHONE
 

Figure 1: Flare service location broadcast 

Depending on the positioning source availability and accuracy, Flare service selects the 
appropriate positioning source according to the procedure shown in Figure 2. If STrackU 
connection is lost, Flare service will attempt the reconnection for 5 times, and in the meantime it 
will fall back to either Internal GNSS or Internal Dead reckoning depending on their accuracy. 

STrackU is available?

Use STrackU

Internal GNSS is accurate 
enough?

Use Internal 
GNSS

Use internal
Dead reck.

 

Figure 2: Positioning source selection 
 

 The positioning data that are obtained from selected positioning source are parsed and 
broadcasted system wide, as shown in Figure 3, so that any application can register its broadcast 
receiver and receive the following positioning data: 

 Time stamp 
 Latitude 
 Longitude 
 Altitude 
 Bearing 
 Floor 
 Accuracy 
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Figure 3: Broadcast intent and Broadcast receiver 

 
Broadcast Intent implementation (Flare service): 
Intent intent = new Intent(); 
intent.setAction("rs.pupin.flare"); 
intent.putExtra("timestamp", location.getTime()); 
intent.putExtra("latitude", location.getLatitude()); 
intent.putExtra("longitude", location.getLongitude()); 
intent.putExtra("altitude", location.getAltitude()); 
intent.putExtra("floor", location.getExtras().getLong("floor")); 
intent.putExtra("bearing", location.getExtras().getDouble("bearing")); 
intent.putExtra("accuracy", location.getAccuracy()); 
sendBroadcast(intent); 

Broadcast Receiver implementation (Flare and external applications) : 
private BroadcastReceiver receiver = new BroadcastReceiver() { 
    @Override 
    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
        long timestamp = intent.getLongExtra("timestamp",0); 
        double latitude = intent.getDoubleExtra("latitude",0); 
        double longitude = intent.getDoubleExtra("longitude",0); 
        double altitude = intent.getDoubleExtra("altitude", 0); 
        long floor = intent.getLongExtra("floor", 0); 
        double bearing = intent.getDoubleExtra("bearing", 0); 
        float accuracy = intent.getFloatExtra("accuracy", 0); 
 
    } 
}; 

 
All the positioning data are stored at the smartphone local storage, so that if needed, they can be 
viewed afterwards, or even exported to gpx format, as shown if Figure 4. Beside tracking of user’s 
own position, the Flare app provides the user with the positions of other users in the field, 
resulting in improved mission situation overview. 
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Figure 4: Flare app track view 
 

Flare demo 

Test Scenario 01 – Belgrade Fire Brigade, Aims and Objectives 
 Utilisation of Flare application for first responders with indoor and outdoor tracking and 

collaboration among firefighters. 
 Technical objectives: test of tracking and collaboration functionalities with Flare application 
 Operational objective: situation awareness aspects of Flare application. 

Test Scenario 01 – Belgrade Fire Brigade Plan 

Equipment tested: 

 Android smartphone LG Nexus 5 
 Android smartphone Samsung S5 
 Laptop with flare portal 

Test conditions 
The functionalities to be tested are: 
Flare application 

 Tracking (indoor and outdoor) with dead-reckoning, 
 Back-tracking navigation, 
 Collaborative mode (more users), 
 Floor detection (barometer calibration needed, experimental) 
 Point of Interest (POI), 
 Alerts. 

Scenario 1: For the outdoor tracking, two vehicles were equipped with smartphones running Flare 
application. They were instructed to drive according to the path given in Figure 5 below. 
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Figure 5: Path travelled by vehicles – outdoor positioning 

Their position was observed in real time on flare web portal and compared with the live video streaming 
from the traffic cameras that were located at specific points of the path. 
Scenario 2: For the indoor positioning and collaborative features testing, two first responders were given 
smartphones with flare app. They were first instructed to walk in a rectangular path outdoors, put a number 
of POIs and then enter indoors to the tower, ascend to the last floor, and return to the initial position. 

Participants and roles 
Test personnel consisted of 9 members of Belgrade fire brigade crew. Two of them were drivers, two were 
present in headquarters office observing the situation in the field on flare portal, and 5 of them were 
present in the vehicles and performing indoor positioning tests. 
 

Execution of Additional Test Scenario 01 
Scenario 1: In this scenario, the outdoor positioning with flare app was tested as follows: 

 Two users equipped with smartphones start the flare application and input their credentials 
 Users enter the vehicles and start the ride on the path that has been predefined 
 Users are constantly available on radio transceivers and inform the headquarters about their current 

position so that the delay in position reporting via flare app can be evaluated 
 Users finish their ride and return back to the fire brigade premisses 
 Users get off the vehicles and make a rectangular path in the back yard putting a number of POIs 

Scenario 2: In this scenario, the indoor positioning with flare app was tested as follows: 

 After users finish their ride in the vehicles, they approach the tower building and ascend up to the 
7th floor 

 The users walk inside the corridor on the 7th floor 
 The users return to the ground floor and exit the tower building 
 The positions of the users are observed in near real time on the flare portal 

 

Evaluation of Test Scenario 01 – Belgrade Fire Brigade 
The test that has been described above has been executed. Flare app has been configured to use internal 
sensors and GNSS module to provide positioning. The tracks have been stored in internal smartphone 
memory and synchronized to the remote flare server. In Figures below, we show a number of tracks for 
two users. 
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Outdoor track travelled by User01 inside the 
vehicle 

Indoor track inside the tower building – User01 

Figure 6: Outdoor and indoor tracks for User01 

  

Outdoor track travelled by User02 inside the 
vehicle 

Indoor track inside the tower building – User02 

Figure 7: Outdoor and indoor tracks for User02 

In Figure 6 and 7, we present outdoor and indoor tracks for two users. As can be seen, while users are 
riding inside the vehicles, the flare app tracks them correctly. Once they get off the vehicles and enter the 
building the accuracy drops. This is mainly due to the fact that inside the building they are moving on the 
stairs where magnetic interference leads to inaccurate estimation of direction of movement. 
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Outdoor track in the backyard – User01 Outdoor track in the backyard – User02 

Figure 8: Outdoor tracks for User01 and User02 

 

In Figure 8, we present the outdoor tracks for two users that walk on a rectangular path outside the building 
in the backyard. As can be seen, the tracking is mostly correct, with some jumps that correspond to 
inaccurate positioning estimates from internal GNSS module. 

Test Scenario 01 – Belgrade Fire Brigade Conclusions 
The flare application performed correctly most of the time. The data have been successfully synchronized 
to the remote server where they could be observed by authorized personnel in the headquarters. 
Backtracking, floor detection and collaborative modes have been successfully tested, where users have 
been able to see each other’s position in near real time. Users have been able to activate emergency alarms 
and add points of interest when needed. Indoor positioning algorithm was shown to be of limited accuracy, 
whenever user moved rapidly in unpredictable manner mainly due to inaccurate step detection. Besides, 
magnetic interference that was present indoors on the stairs influenced the direction of movement 
estimation that ultimately resulted in decreased the positioning accuracy. 
 
 

FLARE scalability and replicability 
Flare server has been developed and tested so that is can support multiple users simultaneously and scale 
according to the increase of number of users. During the course of the project, total number of user 
accounts created is 146 divided among following user groups: 

 Institute Mihajlo Pupin (29) 
 Users during Modex 2016 exercise (12) 
 Bulgarian firefighters team (6) 
 Italian Red Cross (9) 
 Belgrade fire-brigade (24) 
 Romanian emergency services (15) 
 Lithuanian emergency services (6) 
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 Accounts for different testing sessions (45) 

 
Figure 9. Flare database, User accounts table 

Currently, Flare server is hosted on dedicated computer (16GB ram, 4 CPU, 60GB HDD) at Institute 
Mihajlo Pupin premises in Belgrade, Serbia. Aforementioned configuration was shown to support large 
number of users simultaneously during different testing sessions performed. In order to further scale Flare 
to more user accounts simultaneously, it is a matter of allocating more resources by migrating the Flare 
server application to a cloud based solution. This kind of solution can be provided either by third party 
companies (e.g. Amazon, Google or Microsoft) or by deploying it on a private infrastructure, where all the 
data can be kept in-house, in such a way preserving the privacy and security. 
In order to create a private cloud, one can decide to use paid solution such as VMware, XenCitrix, MS 
Hyper-V, Amazon AWS (auto-scale, load-balancing, and inherit cloud security). On the other hand, if cost 
effectiveness is the primary goal, a number of open source solutions such as Nimbus, Eucalyptus and Xen 
Cloud Platform exist on the market. Independently of the specific solution, scalability is easily achieved 
and can support tens of thousands of simultaneous users. 

Conclusion 
In this document, we have presented the Flare mobile application for indoor positioning in emergency 
situations with the focus on scalability and replicability. The application is capable of using data coming 
from both external Bluetooth GNSS devices and internal inertial sensors and GNSS module. It has been 
tested in real operating conditions in premises of Belgrade Fire Brigade. The test results have shown that 
flare application performed correctly most of the time. The tracks have been stored in internal smartphone 
memory and synchronized to the remote flare server aimed for access by authorized personnel in the 
headquarters.  Indoor positioning algorithm was shown to be of limited accuracy due to accumulative error, 
whenever user moved rapidly in unpredictable manner mainly due to inaccurate step detection. Firefighters 
provided us with valuable feedback and suggestions, that will be incorporated in the future app releases. 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 

Improvement of replicability and 
scalability of SOFIA system for 

emergency situation management 

This technical report descibes integration of positioning data into Flare Android 
application as well as demo performed in order to demonstrate replicability and 
scalability of the system. The integration of positioning data was implemented by 
means of Flare service, software module whose aim is to ensure stable connection to 
External GNSS module and provide Flare and other external applications with 
positioning data. The system decides which positioning source to use and then 
broadcasts the positioning data so that Flare and other applications can use it. 

The demonstration of the Flare system has been performed in Belgrade fire brigade 
premises, where indoor and outdoor positioning has been tested along with the system 
behavior with multiple users using the application simultaneously. The tests have shown 
that the system is stable even under heavy load, and that all the data are correctly 
synchronized to the server so that they can be shared with other users or be closely 
inspected by authorized personnel. The system has been shown to be scalable and 
replicable, where the increased number of users requires more computing resource to 
be allocated. 
 
 
  dr Fabrice Theoleyre 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 

Improvement of replicability and 
scalability of SOFIA system for 

emergency situation management 

In this document, the authors describe the Flare application with the focus on 
integration of positioning data collected by external and internal location sources. 
Besides, they describe the real-operation testing scenarios performed in Fire Brigade in 
Belgrade. The implemented Flare service aims to ensure connection to Bluetooth GNSS 
module and to provide the positioning data to Flare applications and possible external 
applications. 

The tests performed show that that the application performs correctly and enables 
users to localize themselves in indoor conditions with low quality of signals from GNSS 
satellites. Nevertheless, the authors also show that the positioning accuracy degrades 
with time. This is due to the nature of indoor positioning algorithm which relies on 
internal sensors, that experience measurement drift. The system is replicable and 
scalable and allow large number of simultaneous users to be supported at the same 
time 
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Протокол о тестираньу од стране корисника:

MINISTRY OF INTERIOR 
DG FIRE SAFETY AND CIVIL PROTECTION

PROTOCOL ON TESTING OF THE TECHNICAL SOLUTION

Improvement of replicability and scalability of SOFIA 
system for emergency situation management

With this document I confirm that the SOFIA technical solution entitled “Improvement of 
replicability and scalability of SOFIA system for emergency situation management”, developed 
by the Institute Mihajlo Pupin, has been successfully deployed, tested and being utilized as part 
in a training exercise during 2016 in Montana, Bulgaria.

Chief Expert
International Cooperation, NATO, EU & 
Humanitarian Operations Department 
Ministry of Interior 
DG Fire Safety and Civil Protection
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