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De evolutie van de smartphone als computerplatform, gecombineerd met
de rijke technologische functies die het de afgelopen jaren heeft
verworven,
heeft
geleid
tot
een
nieuw
paradigma
voor
gegevensverzameling dat participatief meten wordt genoemd.
Participatief meten wordt vaak gebruikt in campagnes, het verzamelen
van data door een groep mensen in een specifiek gebied en/of
tijdsinterval.
Participatief meten is de motor achter zogenaamde burgerobservatoria;
een reeks ICT-hulpmiddelen om gegevens te verzamelen, analyseren en
visualiseren met als doel de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.
Tegenwoordig moeten burgerobservatoria voor elk toepassingsgebied
vanaf nul worden ontwikkeld, waardoor een nieuw burgerobservatorium
creëren uiterst moeilijk en arbeidsintensief blijft. Ondanks een
overweldigende vraag naar dergelijke platforms, zijn ze dus buiten het
bereik van de meeste maatschappelijke belanghebbenden.
Bijgevolg is een generieke benadering van herbruikbare en
herconfigureerbare burgerobservatoria meer dan nodig. Dit proefschrift
introduceert een burgerobservatoria metaplatform, een platform dat
belanghebbenden kunnen gebruiken om burgerobservatoria te creëren.
Een van de grootste uitdagingen van dit metaplatform is de
toegankelijkheid
verzekeren
voor
betrokken
personen
en
gemeenschappen. Het creëren van een burgerobservatorium en het
opzetten van campagnes moet daarom mogelijk zijn zonder of met
beperkte programmeervaardigheden.
Om dit mogelijk te maken, hebben we DISCOPAR (Distributed Components
for Participatory Campaigning) gecreëerd. DISCOPAR is een nieuwe
visuele, flow-gebaseerde, domeinspecifieke programmeertaal die
specifiek de ongewenste complexiteit van burgerobservatoria verbergt
voor de eindgebruiker en alleen concepten presenteert die relevant zijn
voor hun domein. DISCOPAR wordt overal in het metaplatform gebruikt om
eindgebruikers in staat te stellen elk deel van een burgerobservatorium te
bouwen. De mobiele app voor het verzamelen van gegevens, de
gegevensverwerking op de server, en ook de webgebaseerde visualisaties
kunnen allemaal worden opgezet met behulp van één visuele taal.
Hierdoor vergroot de toegankelijkheid voor eindgebruikers aanzienlijk.
Om de expressiviteit en correctheid van het herconfigureerbare platform
aan te tonen, hebben we twee radicaal verschillende burgerobservatoria
gecreëerd: een observatorium over geluidshinder, en een andere dat
ervaringen van gebruikers van trage wegen in kaart brengt. De
toegankelijkheid van het metaplatform werd getest tijdens experimenten
uitgevoerd door verschillende groepen bestaande uit mensen zonder
programmeerkennis.

