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Titel van het proefschrift: 
On the Coexistence of Reactive Code and Imperative Code in 

Distributed Applications: A Language Design Approach 

Curriculum vitae 

De voortdurende toename in rekenkracht en netwerkmiddelen heeft het 
landschap van de softwareontwikkeling veranderd. Software is tegenwoordig 
niet meer beperkt tot één computer, maar draait op vele soorten apparaten die 
met elkaar communiceren op een open netwerk. Dit is een netwerk waar 
verschillende soorten apparaten zoals smartphones, smartwatches en Internet 
of Things apparaten spontaan mee kunnen verbinden en weer verdwijnen. 
Bovendien is er een voortdurende wisselwerking tussen hun software, bv. een 
smartphone-smarthometoepassing wordt in real-time bijgewerkt op basis van 
de aangesloten smart-homesensoren. Met andere woorden, de software die 
deze apparaten aanstuurt is reactief geworden. 
 
Bestaande reactieve programmeertechnieken vertonen 3 problemen die het 
moeilijk maken om ze toe te passen op software voor open netwerken. Het 
eerste probleem heeft te maken met het responsiviteit, waarbij gegevens die 
via een netwerk worden ontvangen er (per ongeluk) voor zorgen dat het 
programma niet meer reactief is. Ten tweede beschrijven we een 
paradigmatische mismatch tussen reactieve code en imperatieve code, dewelke 
beide aanwezig zijn in elk reactief programma. Het laatste probleem heeft te 
maken met het open netwerk, waar bestaande reactieve 
programmeertechnieken weinig of geen ondersteuning bieden om apparaten te 
ontdekken op het open netwerk, en om hun aanwezigheid in het reactieve 
programma  correct en efficiënt te beheren. 
 
We stellen een nieuw computationeel model voor – dat we het “Actor-Reactor 
Model” noemen – dat de problemen omzeilt door zogenaamde “actors” en 
“reactors” te gebruiken om gedistribueerde applicaties te bouwen. Ten eerste, 
reactors encapsuleren reactieve code en garanderen responsiviteit. Ten 
tweede, imperatieve code en reactieve code wordt strikt gescheiden door 
actors en reactors respectievelijk, waardoor ze de paradigmatische mismatch 
omzeilen. Ten laatste ontwerpen we een mechanisme voor actors en reactors 
om elkaar te ontdekken op een open netwerk, en om hun aanwezigheid correct 
en efficient te beheren in een gedistribueerd reactief programma. 
 
Het Actor-Reactor Model werd geïmplementeerd in een nieuwe 
programmeertaal genaamd Stella, welke dient als een linguïstisch vehikel om 
de ideeën van onze aanpak te demonstreren. Vergeleken met andere reactieve 
programmeertalen en frameworks, vonden wij dat actors en reactors zeer 
geschikt zijn om gedistribueerde applicaties te ontwikkelen. Voorts 
demonstreren zij een correcte en efficiënte aanpak om gedistribueerde 
programma's te schrijven waarbij meerdere ontdekte apparaten (bv. sensors) 
betrokken zijn. Alle Stella code die in dit proefschrift wordt gepresenteerd is 
uitvoerbaar en opgenomen in een artefact. 
 
Het Actor-Reactor Model leidt tot een beter begrip van de samenhang tussen 
reactieve code en imperatieve code in Stella en in bestaande reactieve 
programmeertalen en frameworks. 
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