Problemen met Apple IOS in
COVIDSafe-app Australië ook
elders van groot belang
In Australië is de overheid sinds 26 april
2020 in de weer met de app COVIDSafe om de
coronacrisis te beteugelen. Het wil echter
maar niet vlotten met deze app. Uit berichten
in de media blijkt dat het nog steeds geen
helderheid bestaat over de verminderde
detectiemogelijkheid van contacten met behulp
van bluetooth-technologie als de app niet op de voorgrond
draait of het scherm van een iPhone vergrendeld is. De door
het online magazine The Register bevraagde Digital
Transformation Agency(DTA), een overheidsinstantie die over de
bluetooth-zaken in de app gaat blijkt daar geen duidelijkheid
te verschaffen. Die draait er bij het beantwoorden driftig
omheen. Men blijkt er liever voor te kiezen iedereen in het
ongewisse te laten over de slechtere werking van de apps op
iPhones als die op de achtergrond draait of het scherm
vergrendeld is. Daarnaast is een ander probleem aan het licht
gekomen met Apple’s IOS.

Geen tijdelijk ID
Om de app nabije contacten te kunnen herkennen moet aan een
gebruiker een tijdelijk ID(Temporary ID). Als een overheid
kiest voor een decentraal systeem worden die ID’s gegenereerd
op de smartphone zelf. Als er sprake is van een
gecentraliseerd systeem dan dient de smartphone die TempID’s
te verkrijgen van elders. Het blijkt nu dat door een bug in de
Apple software bij een vergrendelde telefoon er geen TempID’s
van buiten de smartphone opgehaald kunnen worden. De situatie
ontstaat dan dat die smartphone wel de TempID’s van andere
smartphones kan ontvangen, maar zelf geen uitzendt. Daardoor

zal een positief geteste corona-patiënt met een smartphone
zonder
TempID
niet
herkend
worden
door
andere
smartphonebezitters. Dit probleem zal voor Duitsland en
Zwitserland die nu een decentraal werkende app hebben geen
probleem zijn. Voor het Verenigd Koninkrijk speelt dit
probleem levensgroot. Nederland kiest voor een decentrale
werking.

Nut COVIDSafe?
De minister van volksgezondheid van Australië zei op 14 juni
2020 dat de app gebruikt was bij het achterhalen van dertig
coronabesmettingen. Op zich gaat het hierbij om een nogal
cryptisch en verhullend woordgebruik. Dat valt op te maken
uit een overzicht dat ABC-news op 11 juni 2020 in een artikel
online publiceerde. Zie de alinea:”Contacts identified via
manual contact tracing”. Diverse staten, waaronder Victoria,
hebben namelijk aangegeven dat er geen gevallen alleen met de
app gevonden zijn, dus anders dan met het ouderwetse bron- en
contactonderzoek(BCO). Vermoedelijk is bij die dertig genoemde
besmettingen na uitvoerig BCO alleen terugkijkend een
positieve relatie met de app-rapportage gevonden. Ook het
aantal downloads van de app blijft steken op een kwart van de
bevolking.

Versie iPhone
Wat overal speelt is dat op de wat oudere iPhones geen coronaapp werkzaam te krijgen is. De app werkt alleen als een iPhone
versie 13.5 van het IOS(operating system) erop heeft staan.
Dat is alleen het geval als de eigenaar een iPhone 6S of hoger
heeft. Ik bezit een iPhone 6 die niet verder gaat dan versie
12.4 van het IOS dus zou, als ik het al zou willen, geen
werkende app krijgen. Hoewel de marktpenetratie van de Applesmartphones in Nederland best wel gunstig is vergeleken met
andere landen, zal toch een aanzienlijk deel van de gebruikers
met nog goed werkende oudere iPhones afvallen in Nederland.

BCO
Het nogal eens als ouderwets betitelde bron-en
contactonderzoek is en blijft de spil waarom het allemaal
draai. Het gehannes met de appathon en de uitstel van de
introductie van de beloofde corona-app van VWS leidde ertoe
dat pas op 6 mei de GGD’s op de hoogte werden gesteld wat van
ze verwacht werd op basis van toen net gereed gekomen
richtlijnen van het RIVM.
De issues met de bluetooth-techniek op de smartphones laat
zien hoe weerbarstig de technische problemen zijn als bevoegde
instanties de hoop vestigen op een cyber-oplossing.
Het is helaas een geval te meer van cyber-optimisme.
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