
VU Research Portal

Programming Frameworks for Distributed Smartphone Computing

Kemp, R.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Kemp, R. (2014). Programming Frameworks for Distributed Smartphone Computing. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/19a7f026-ba8e-452f-ae92-1e7abd9fcee1


Samenvatting

In dit proefschrift met de titel “Programmeerraamwerken voor gedistribueerde berekenin-
gen met smartphones” beschrijven we twee raamwerken voor gedistribueerde smart-
phone toepassingen. Een van de raamwerken is bedoeld voor applicaties met reken-
intensieve taken, het andere raamwerk voor applicaties die afhankelijk zijn van
contextuele informatie van sensors. Beide raamwerken hebben gemeen dat zij de
smartphone als apparaat in het centrum plaatsen en alleen van andere rekenbronnen
gebruik maken wanneer dit zinvol is, in tegenstelling tot de traditionele aanpak van
smartphone computing in de eerdergenoemde gebieden, waar een centrale webserver
deel is van de gedistribueerde omgeving. De raamwerken die in dit proefschrift
beschreven worden vereisen niet zo’n centrale webserver.

Het raamwerk dat wij gemaakt hebben voor applicaties met rekenintensieve taken
is genaamd Cuckoo. Cuckoo gebruikt het principe van computation offloading (het
uitbesteden van rekentaken aan andere apparaten). Het verplaatsen van taken van
een mobiel apparaat naar een externe rekenbron heeft het mogelijke voordeel dat
energieverbruik en/of rekentijd gereduceerd kan worden. In aanvulling hierop kan
het zijn dat de andere rekenbron de taak beter kan uitvoeren, bijvoorbeeld met een
hogere kwaliteit.

Door twee case studies, met de applicaties eyeDentify en HDR fotografie, hebben
we vereisten afgeleid voor het Cuckoo raamwerk. Deze vereisten zijn dat het raamwerk
een implementatie die op het apparaat zelf uit te voeren is moet toestaan waarop
teruggevallen kan worden in gevallen waar er geen connectiviteit is, en ook dat het
raamwerk toe moet staan dat deze lokale implementatie anders is dan de implemen-
tatie voor externe bronnen. Verder vereisen we dat het raamwerk slimme beslissingen
kan nemen, gebaseerd op de huidige context van het apparaat, de resultaten van
eerdere uitvoering van rekentaken en de parameters van de huidige rekentaak.

Het resulterende raamwerk is gemaakt voor Android en maakt gebruik van An-
droids activity/service inter-proces-communicatie, door het onderscheppen van aan-
roepen naar een service tijdens het uitvoeren. Deze aanroepen gaan door Cuckoo’s
orakel-component heen, die gebaseerd op de eerder beschreven vereisten een besluit
neemt om wel of niet de rekentaken uit te besteden. Tijdens het bouwen van de
applicatie met rekenintensieve taken gebruikt Cuckoo code generatie- en code her-
schrijftechnieken. Deze integreren met het standaard bouwproces van Android in
de aanbevolen bouwomgeving Eclipse, door middel van een plugin. Het veranderen
van een applicatie naar een offload-applicatie is versimpeld tot het uitvoeren van een
enkele muisklik gevolgd door het maken van een implementatie van de rekeninten-
sieve taak die uitgevoerd kan worden op een externe rekenbron. Dit laatste kan zo
eenvoudig zijn als het kopieren en plakken van de reeds aanwezige implementatie die
lokaal kan worden uitgevoerd. In aanvulling hierop biedt Cuckoo ontwikkelaars de
mogelijkheden om het offloadproces tot in detail aan te passen, door het aanbieden van
methodes waarin het gewicht van een bepaalde methode kan worden aangegeven, de
verwachte resultaatgrootte en welke factoren van belang zijn voor het energieverbruik.

Het raamwerk helpt niet alleen bij het creëren van de applicatie en het uitvoeren
op een mobiel apparaat. Er is ook een serverapplicatie aanwezig in het raamwerk dat
op vrijwel elke rekenbron kan worden gestart. Er is een aparte beheerapplicatie in het
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raamwerk om gebruikers te helpen om hun rekenbronnen te beheren en om Cuckoo
in staat te stellen deze rekenbronnen te ontdekken.

Evaluatie van Cuckoo heeft laten zien dat het maken van een computation offload-
ing applicatie drastisch wordt gesimplificeerd en dat de overheadkosten tijdens het
uitvoeren van zo een applicatie laag genoeg zijn om de techniek van computation
offloading er toe te laten leiden dat er daadwerkelijk minder energie wordt verbruikt
of dat de applicatie sneller wordt uitgevoerd. De componenten die samen de invoer
vormen waarop het orakel van Cuckoo zijn keuzes baseert zijn goed genoeg om tot
beslissingen te komen met hoge kwaliteit.

Naast het raamwerk voor applicaties met rekenintensieve taken beschrijven we
in dit proefschrift ook het SWAN raamwerk. SWAN simplificeert het ontwikkelen
van applicaties die sensorinvoer gebruiken. Applicatieontwikkelaars kunnen de
domeinspecifieke taal, SWAN-Song, uit het SWAN raamwerk gebruiken om complexe
contextuele expressies te construeren die tijdens het uitvoeren van de applicatie
geregistreerd kunnen worden bij de evaluatiecomponent van het SWAN raamwerk.
Deze evaluatiecomponent zorgt ervoor dat alle expressies van alle applicaties efficiënt
worden geevalueerd op het mobiele apparaat. Het informeert de applicaties die deze
expressies hebben geregistreerd alleen wanneer de expressie verandert van waarde.
De applicatie zelf is daarna verantwoordelijk om een actie aan de verandering te
koppelen.

SWAN ondersteunt een wijdse verscheidenheid aan sensoren, variërend van sen-
soren die aanwezig zijn op het mobiele apparaat, zoals een versnellingsmeter, tot
externe sensoren die met Bluetooth gekoppeld kunnen worden, netwerksensoren die
hun data van het internet halen en sensoren die hun data van databronnen op het
mobiele apparaat zelf halen, zoals bijvoorbeeld uit de kalender. Het is mogelijk voor
applicaties buiten het SWAN raamwerk om sensors toe te voegen aan het raamwerk.
Verder heeft het SWAN raamwerk een sensormaker hulpmiddel, dat op basis van een
specificatie met JSON, een groot gedeelte van de benodigde code voor een nieuwe
sensor genereert.

Verder heeft het raamwerk ingebouwde gebruikers-interface componenten waarmee
sensoren kunnen worden geconfigureerd en expressies geconstrueerd. Deze compo-
nenten kunnen hergebruikt worden om te worden geïntegreerd in applicaties van
derden.

We hebben binnen het SWAN raamwerk een sub-raamwerk gemaakt, speciaal
gericht op netwerksensoren. Dit raamwerk maakt gebruik van de communicatie
offloading techniek en versimpelt het maken van een netwerksensor nog verder. In
toevoeging hierop zorgt dit raamwerk ervoor dat de sensor veel minder communi-
catie uit hoeft te voeren doordat het herhaaldelijk opvragen van een databron wordt
uitbesteed aan een externe rekenbron. Deze rekenbron zal het mobiele apparaat
alleen informeren door middel van een push-bericht wanneer er daadwerkelijk een
verandering is waargenomen in de databron.

Om de expressiviteit van hetgeen uitgedrukt kan worden als contextuele expressie
te vergroten hebben we de SWAN-Song taal uitgebreid, zodanig dat er een locatie
wordt toegevoegd voor elk sensorpredicaat. Dit resulteerde in cross-device expressies,
expressies die niet alleen lokale contextuele informatie in beschouwing kunnen nemen,
maar ook contextuele informatie aanwezig op andere apparaten. In plaats van het
opsturen van alle sensordata van verschillende apparaten naar een centrale server, of
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het direct doorsturen van sensordata van apparaat naar apparaat, maken we gebruik
van de rekenkracht van de betrokken apparaten om zo het evalueren van een cross-
device expressie gedistribueerd uit te kunnen voeren.

We zijn er van overtuigd dat door het ontwikkelen van de Cuckoo en SWAN
raamwerken we zowel nieuwe kennis als praktische hulpmiddelen hebben bijgedragen
die het realiseren van werkelijk slimme applicaties meer haalbaar maken.
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