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Using Smartphones for Disaster Management

Nicholas Palmer

Rampbeheersing is een complex en interessant domein. De eigenschappen van rampsituaties verschillen
erg van die van het normale leven en dit domein biedt unieke vereisten die zowel interessant als uitdagend
zijn om mee te werken. In dit proefschrift gebruiken we deze vereisten als richtlijn voor een verkenning van
de mogelijkheden van nieuwe digitale technologiën die kunnen worden ingezet als een ramp zich voordoet.
In het bijzonder onderzoeken we hoe moderne smartphones bij kunnen dragen aan het verbeteren van de
uitvoering van taken in rampscenario’s.

Smartphones zijn een relatief nieuwe groep van apparaten en zijn ontstaan door de samenloop van draad-
loze netwerktechnologiën en de voortdurende miniaturisering van computers. Het zijn kleine in de hand
te houden telefoons met kleurrijke schermen, meerdere sensortechnologiën en ondersteuning voor meerdere
netwerktypes om gegevens uit te wisselen. We onderzoeken de behoeften van individuen bij calamiteiten
waarbij we de orkaan Katrina als een case study gebruiken. We zetten onze visie uiteen over hoe smartphone-
applicaties ontwikkeld kunnen worden om niet alleen rampbeheersingsapplicaties te ondersteunen, maar ook
in het algemeen te helpen bij het gezamenlijk bewerken van gestructureerde gegevens, te helpen bij groeps-
besluitvorming en te helpen bij het op de hoogte zijn van de situatie door contextdetectie. Voorbeelden van
het soort van toepassingen waar wij onder andere in gëınteresseerd zijn, zijn: “vermiste en gevonden mensen
administratie”, “situatiebewuste” toepassingen, en “aanwezig en nodig administratie”. Maar we zien ook
nut voor ons werk met simpelere toepassingen zoals “gedeelde takenlijst” of “boodschappenlijst” toepassin-
gen. Dit proefschrift bevat een aantal nieuwe bijdragen gericht op het voldoen aan de vereisten voor deze
toepassingen, met inbegrip van een systeem voor groepsbeslissingen, een context monitor- en meldingsysteem
en een systeem voor gezamenlijke bewerking van gestructureerde gegevens.

In het eerste deel van ons onderzoek presenteren wij Decisionlib. Deze deel is een gedistribueerd besliss-
ingsondersteuningssyteem dat draait op mobiele apparaten. In een rampscenario is het vaak nodig om
beslissingen te nemen op basis van beperkte informatie, hiervoor hebben we Decisionlib ontwikkeld. Dit
systeem is gericht op het vervullen van deze behoefte door middel van een flexibel, duurzaam en robuust
stemsysteem dat de nadruk legt op communicatie en foutafhandeling om te voorzien in betrouwbare en
eenvoudig te gebruiken groepsgebaseerde besluiten op meerdere mobiele apparaten, wat van nut is in een
rampscenario. De bijdragen bevatten een analyse van de vereisten voor een dergelijk systeem en een imple-
mentatie die voldoet aan deze eisen. Verder laten we laten zien dat het met ons systeem gemakkelijk is om
verschillende soorten van groepsgebaseerde besluiten uit te voeren, omdat voor een grote verscheidenheid aan
problemen een bijbehorend besluitvormingsprotocol aanwezig is.

In het tweede deel onderzoeken we hoe we het verzamelen en structureren van contextuele informatie
kunnen doen. Dit is een voorwaarde voor systemen die zich aanpassen aan de gebruikerscontext. Dit is
essentieel voor het verstrekken van een passend niveau van situatiebewustheid. In dit deel van ons onderzoek
beschrijven we ContextDroid, een framework voor contextbewuste applicaties op Android smartphones. Dit
framework is ontworpen om applicatieontwikkelaars het gemakkelijker te maken situatiebewuste applicaties
te crëren, waarbij we het energieverbruik van het monitoren van de context proberen te verlagen, vooral als
meerdere contextbewuste applicaties worden uitgevoerd op hetzelfde apparaat. Het framework is ontworpen
om uitbreidbaar te zijn, zodat applicaties extra sensoren kunnen toevoegen, bijvoorbeeld om de taak te
modelleren die de gebruiker op dit moment uitvoert, teneinde applicatie-ontwerpers te voorzien van een
flexibel systeem voor het bouwen van contextbewuste applicaties.

Vanwege de uitdagingen die netwerken in rampscenario’s meebrengen ten gevolge van verlies van een gecen-
traliseerde infrastructuur, pleiten we voor de noodzaak van optimistische replicatiesystemen voor gegevens-
beheer, die in staat zijn gebruikers altijd te laten schrijven naar hun lokale gegevensopslag, zelfs wanneer



connectiviteit is verloren. Om gegevens in dergelijke systemen later weer samen te voegen is het noodzakelijk
om te begrijpen welke gegevens gebruikers bezaten voordat ze bepaalde stukken van de uitvoering bijgew-
erkt hebben. Daarom, presenteren we in het derde deel een overzicht van de causaliteit-tracking-systemen
voor optimistische replicatiesystemen in de literatuur besproken. We beschrijven de aanpak gebaseerd op de
klassieke versievector, die door heel veel bestaande systemen gebruikt wordt, en ook onderzoeken de proble-
men met deze aanpak in detail. Vervolgens bespreken we eerder onderzoek naar Hash Histories en Summary
Hash Histories in een poging de tekortkomingen van de klassieke versievectoraanpak aan te wijzen. We
bespreken het belang van totale gelijkheid en gelijkheid op inhoud voor samenvoegsystemen en schetsen de
combinatie van technieken voor het identificeren van beide soorten van gelijkheid die worden gebruikt door
gedistribueerde versiecontrolesystemen, zoals Git. We analyseren de verschillende componenten van het Git
systeem met behulp van simulatie-gegevens op basis van SVN commit logs, wat aantoont dat deze combinatie
van technieken in staat is om zowel vermindering van het aantal conflicten dat wordt opgemerkt door het
samenvoegsysteem, als vermindering van het aantal data-transfers tijdens het samenvoegen te realiseren.

We stellen bovendien in dit proefschrift dat, om impact in de dagelijkse praktijk te krijgen, we systemen
moeten bouwen die van nut zijn voor gebruikers en applicatieontwikkelaars. We stellen dat de traditionele
SQL-databases passend zijn voor dit gebied vanwege hun bekendheid bij ontwikkelaars en hun snelle dy-
namische toegang tot functies als gevolg van indexering. In het vierde deel van ons onderzoek beschrijven
we onze Versioned Database systeem, dat concepten van causaliteits-tracking combineert met traditionele
databases. Dit systeem bouwt voort op de kracht van Git en maakt gebruik van de “Content Provider”-
abstractie afkomstig uit Android om een Versioned Database systeem te bouwen voor generieke applicaties.
We beschrijven hoe dit systeem het crëren van content providers voor ontwikkelaars versimpelt, terwijl het
tegelijkertijd kostenloos versiebeheer en datageschiedenis toevoegt. We bespreken de gebruikersinterfacecom-
ponenten voor het delen en het bladeren door de datageschiedenis, die we gemaakt hebben om gebruikt te
worden in externe applicaties.

Omdat rampscenario’s zo uitdagend zijn is het vaak niet bekend welke gegevens moeten worden verzameld
voordat er een ramp toeslaat. Daarom stellen we dat het belangrijk is dat de gebruikers in staat zijn om het
dataschema aan te passen aan de gegevens die zij verzamelen, of zelfs een compleet nieuw schema kunnen
schrijven. In het vijfde deel van ons onderzoek, beschrijven we onze Avro-uitbreidingen voor ons Versioned
Database systeem, dat ons in staat stelt om het schema voor een database te definiëren in de Avro-schema
taal tijdens runtime. We schetsen hoe dit gebruikt kan worden om de benodigde databewerkingsgebruikersin-
terface te genereren tijdens runtime voor de aanmaak en wijziging van gegevens van het gegeven schema. We
beschrijven hoe dit systeem het ontwikkelen van applicaties versimpelt, doordat de kosten om een gebruik-
ersinterface te maken gereduceerd worden door ons framework. We beschrijven ook hoe dit systeem gebruik
maakt van het Avro schemaresolutieproces door het veranderen van een applicatieschema tijdens runtime
toe te staan, om zo gebruikers de flexibiliteit te verstrekken die nodig is voor rampbeheersingsapplicaties.

Wij evalueren ons werk door de ontwikkeling van twee soorten applicaties voor twee perspectieven: het
perspectief tijdens compilatietijd voor ontwikkelaars en het perspectief tijdens runtime voor eindgebruik-
ers. De eerste applicatie is een schemaconstructieapplicatie, die ons framework zowel gebruikt als uitbreidt.
De applicatie kan gebruikt worden om schemas te schrijven tijdens runtime die door ons systeem worden
ingelezen. De tweede applicatie is een rampbeheersingsapplicatie, volledig gebouwd op de telefoon tijdens
runtime met behulp van ons framework. Vervolgens bespreken we ons werk in de context van de daarmee
samenhangende werkzaamheden in het veld. Tot slot eindigen we met een samenvatting van onze bevindingen
en we beschrijven onze ideën voor toekomstig onderzoek dat onze visie voor smartphones als een platform
voor rampbeheersing vervolmaakt en de weg opent voor vele nieuwe gedistribueerde applicaties.


