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English Summary

Smartphones: A Platform For Disaster Management

Disaster management is a complex and interesting domain. The needs of disaster situations are very
different from those found in normal life and the domain presents unique constraints which are both
interesting and challenging to work with. In this thesis we use the constraints of the disaster management
area to guide an exploration of the possibilities for new digital technologies to help out when disaster strikes.
In particular we examine the possibility of using modern smartphones in order to assist those attempting to
deal with a disaster to better do the tasks that the situation thrusts upon them.

Smartphones are a relatively new class of devices which have been created by the confluence of wireless
networking technologies and continued miniaturization of computers. They are small hand held telephones
with colorful screens, multiple sensor technologies, and multiple networks capable of exchanging data.
We examine the needs of individuals during disasters using hurricane Katrina as a case study to drive our
exploration of this area. We outline a vision of how smartphone applications can be developed to support not
only disaster management applications but also support collaborative editing of structured data stores in all
circumstances, assist with group decision making, and aid situational awareness through context detection.
Examples of the kinds of applications which we are interested in include “Lost and Found People” tracking,
“Situational Awareness” applications, and “Asset and Need” tracking applications. However, we also see
utility for our work with more simple applications like “Shared To Do” or “Shopping List” applications. This
thesis contains a number of novel contributions aimed at meeting the needs of such applications, including a
group decision support system, a context monitoring and notification system and a system for collaborative
editing of structured data.

Because of the challenges of networking in disaster situations, due to the loss of centralized infrastructure,
we argue for the need for optimistic replication systems for data management which are capable of allowing
users to always write to their local data store even when connectivity is lost. In order to reconcile data
in such systems it is necessary to understand what data users knew about when they updated particular
pieces of implementation. Thus, in our third work we present an overview of causality tracking systems for
optimistic replication systems. We describe the classic version vector based approach used by many existing
systems and detail the problems with this approach. We then discuss the prior work on Hash Histories
and Summary Hash Histories which attempt to address the shortcomings of this approach. We discuss the
importance of total equality and content equality for reconciliation systems and outline the combination of
techniques used by distributed version control systems, such as Git, used to identify both kinds of equality.
We analyze the various components of Git’s system using simulation data based on SVN commit logs which
demonstrate that this combination of techniques is able to both reduce the number of conflicts seen by the
reconciliation system as well as reduce the number of data transfers made during reconciliation.

We further argue in this thesis that in order to have real world impact we must build systems which are of
utility to users and application developers. We argue that traditional SQL databases are the correct fit for this
area due to their familiarity to developers and rapid dynamic access features due to indexing. Thus in our
fourth work we describe our Versioned Database system, which combines concepts of causality tracking with
traditional databases. This system builds on top of the power of Git using the Content Provider abstraction
native to the Android mobile platform to build a versioned database system for generic applications. We
describe how this system reduces required developer effort for building content providers while effortlessly
adding versioning and historical viewing to applications. We discuss the user interface components we
created to enable the sharing and history browsing which can be used across applications.

Because disaster situations are so challenging, it is often not known what data should be collected before
a disaster strikes. We thus argue that it is important for users to be able to modify the schema for the data
they are collecting, or even to write a completely new schema from scratch. In our fifth work we describe
our Avro extensions to the Versioned Database system which allow us to define the schema for the database
at run-time using the Avro schema language and outline how we use this to generate the required edit user
interface at run-time for creating and modifying records of the given schema. We describe how this system
further reduces developer efforts since the burden of user interface building is lightened by our framework.
We also describe how this system makes use of Avro’s schema resolution process to allow the modification of
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an application’s schema at runtime, providing users with the flexibility needed for disaster management
applications.

In our next work we examine how to gather and structure contextual information. This is a prerequisite
for making systems adaptive to the users context which is vital to providing an appropriate level of situational
awareness. In this work we describe ContextDroid, a framework for context aware applications on Android
powered smartphones. This framework is designed to provide application developers with the services
required to easily build context aware applications with an eye towards reducing energy consumption of
context monitoring, especially as multiple context aware applications are run on the same device. The
framework is designed to be adaptable, allowing applications to plug in additional sensors for example to
model the task the user is currently performing in order to give application designers a flexible system for
building context aware applications.

In our final work we present Decisionlib, a Distributed Decision Support System that runs on mobile
devices. In a disaster situation there is often a need to make decisions based on limited information, and so
we have developed Decisionlib. This systems aims at meeting this need by providing a flexible, durable,
and robust voting system which places emphasis on communication and error handling in order to provide
reliable and easy to use group-based decisions on distributed mobile devices, which would be of utility in a
disaster situation. Contributions include an analysis of the requirements for such a system as well as an
implementation which satisfies these requirements. We further demonstrate that with our system it is easy
to implement different types of group-based decisions, with a variety of decision protocols meeting the
needs of a variety of group decision problems.

We evaluate our work from two perspectives, that of a compile time developer and that of a runtime
user by developing two kinds of applications. The first is a schema builder application which both uses
and extends our framework, and can be used to author schemas at runtime which can then be fed to our
system. The second is a disaster management application built using our framework entirely on the phone
at runtime. We then discuss our work in the context of the related work in the field. Finally, we conclude by
summarizing our findings and describe our ideas for future work to complete our vision for smartphones as
a platform for disaster management and enable a host of novel, distributed applications.
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Dutch Summary

Smartphones: A Platform For Disaster Management
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
draadloze 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 groepsbesluitvorming 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 geïnteresseerd 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” toepassingen. 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.

Vanwege de uitdagingen die netwerken in rampscenario’s meebrengen ten gevolge van verlies van een
gecentraliseerde infrastructuur, pleiten we voor de noodzaak van optimistische replicatiesystemen voor
gegevensbeheer, 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 bijgewerkt 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 problemen 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 samenvoegsyste-
men 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 sys-
temen 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 dynamische 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 gebruik-
ersinterfacecomponenten 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 verza-
meld voordat er een ramp toeslaat. Daarom stellen we dat het belangrijk is dat de gebruikers in staat zijn
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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 databew-
erkingsgebruikersinterface 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 gebruikersinterface te maken gereduceerd worden door ons framework. We beschrijven
ook hoe dit systeem gebruik maakt van het Avro schemaresolutieproces door het veranderen van een appli-
catieschema tijdens runtime toe te staan, om zo gebruikers de flexibiliteit te verstrekken die nodig is voor
rampbeheersingsapplicaties.

In ons volgende 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.

In het laatste deel van ons onderzoek presenteren wij Decisionlib. Deze deel is een gedistribueerd
beslissingsondersteuningssyteem 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 implementatie 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.

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 eindgebruikers.
De eerste applicatie is een schemaconstructieapplicatie, die ons framework zowel gebruikt als uitbreidt. De
applicatie kan gebruikt worden om schemaÕs 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 bevin-
dingen 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.
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