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Overzicht van vragen

Cursusinhoud en werkvormen
Het onderwerp van de cursus was relevant en sloot aan bij mijn beleving

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 5.7% (3) 11.3% (6) 37.7% (20) 45.3% (24)

Mijn interesse in dit onderwerp is door de cursus toegenomen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 9.4% (5) 7.5% (4) 30.2% (16) 52.8% (28)

De werkvormen in de cursus vond ik aansprekend

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 6.1% (3) 18.4% (9) 46.9% (23) 28.6% (14)



N = 50

Avg. = 4.0

Std. dev. = 0.7

N = 53

Avg. = 4.2

Std. dev. = 1.1

N = 53

Avg. = 3.9

Std. dev. = 0.9

N = 53

Avg. = 3.3

Std. dev. = 1.3

N = 51

Avg. = 4.2

Std. dev. = 0.9

N = 49

Avg. = 4.2

Std. dev. = 0.7

Er was voldoende variatie in werkvormen in de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 4% (2) 14% (7) 56% (28) 26% (13)

Ik heb veel geleerd in deze cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

1.9% (1) 7.5% (4) 13.2% (7) 22.6% (12) 54.7% (29)

Ik kon de opgedane kennis (hoorcolleges, studiemateriaal) goed gebruiken in opdrachten (o.a. werkcolleges, practica) en discussies

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 11.3% (6) 11.3% (6) 49.1% (26) 28.3% (15)

De inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende onderdelen in de cursus was duideljk

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

9.4% (5) 20.8% (11) 20.8% (11) 24.5% (13) 24.5% (13)

In de cursus werden voorbeelden aangereikt uit onderzoek en/of de dagelijkse praktijk

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 7.8% (4) 9.8% (5) 33.3% (17) 49% (25)

Ingangseisen en leerdoelen
De ingangseisen van de cursus waren voldoende duidelijk voor aanvang van de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 0% (0) 20.4% (10) 42.9% (21) 36.7% (18)



N = 52

Avg. = 4.3

Std. dev. = 0.8

N = 50

Avg. = 4.0

Std. dev. = 0.9

Ik had voldoende voorkennis om deze cursus te volgen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 3.8% (2) 9.6% (5) 38.5% (20) 48.1% (25)

De cursusinformatie inclusief de leerdoelen gaven een goed beeld van wat er van mij verwacht werd in de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 10% (5) 12% (6) 48% (24) 30% (15)

De docent(en)
Wat vond je van de hoorcolleges van Gerard Tel?

Alles zeer duidelijk uitgelegd en over het algemeen zeer goed. Niks op aan te merken.
Duidelijk en goed te volgen. Het was prettig dat hij alles op het bord uitwerkte, daardoor was meeschrijven goed te doen en kreeg

ik het gevoel dat ik de meeste stof prima meekreeg.
Leuke docent, die zijn onderwerpen goed over weet te brengen op zijn leerlingen. Leuke manier van lesgeven waardoor het volgen

van colleges een stuk makkelijker wordt.
Fijn om naar te luisteren maar wel wat chaotisch. Vooral jammer dat er achteraf geen duidelijke slides zijn om nog eens na te kijken

wat er aan bod is gekomen. In plaats daarvan ingescande briefjes, die moeilijk leesbaar zijn en ook niet goed de lesstof
representeren. Meneer Tel ging vaak diep in op details die niet relevant waren voor het vak.

Stoppen met het vol schrijven van borden en het werken zonder slides!
Leuk, goed uitgelegd, ingewikkeld maar interressant.
De hoorcolleges waren zeer interessant. Gerard heeft een hele fijne manier van lesgeven waarbij hij zijn enthousiasme overdraagt.

De voorbeelden en uitleg zijn duidelijk. Zo nu en dan heeft hij een grapje tussendoor waarmee de sleur van een college doorbroken
wordt. Niet dat er gauw een sleur zal ontstaan. Hele fijne, haast gezellige colleges en met plezier de stof tot me genomen.

Slides zouden zeer zeker een grote meerwaarde hebben. Ik waardeer de 'old school' manier, maar de veelal diep w iskundige
onderwerpen behoeven echt een helder format dat later in alle rust terug te kijken is. Handgeschreven werk is nu eenmaal
vermoeiend en ambigu om te moeten ontcijferen. Vaak is het ook zo dat handgeschreven werk erg beknopt wordt gemaakt, iets wat
deze stof niet ten goede komt.

Goede docent. Niets op aan te merken.
Geen powerpoints leek mij in eerste opzicht een min puntje maar die gedachte bleek ongegrond, de papieren aantekeningen waren

kort en bondig en daarom juist heel behulpzaam. Voorbeelden gingen over van alles en nog wat waardoor het nooit eenduidig werd
en de colleges een stuk leuker maakte.

Interessant, maar soms een beetje onduidelijk. Geen slides is redelijk irritant.
De colleges waren interessant. Gerard ging niet al te snel door de onderwerpen heen waardoor het goed te volgen was. Het zou

alleen wel fijn zijn geweest als hij slides had gebruikt (wat Jacco Bikker wel heeft gedaan).
Gerard Tel probeerde de deelnemers bij de les te houden tijdens de colleges, dit was soms wel lastig maar dat komt vooral door de

soms wat droge stof. Meneer Tel was ook erg betrokken, zo kwam hij meerdere keren bij werkcollege langs om te kijken of er nog
deelnemers met vragen waren.

Gerard Tel zou geen w iskunde moeten geven. Ik krijg altijd een beetje het gevoel alsof hij het niet helemaal begrijpt en hij heeft
duidelijk niets met de mindset van w iskundigen dat alle ambiguïteit vermeden moet worden in een bewijs en dat een bewijs zo sterk
en algemeen mogelijk moet zijn. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop hij randomiserende algoritmen definiëert: "gebruik 'rand'
om dingen sneller voor elkaar te krijgen." Daarnaast gebruikt hij niet-standaard notaties en namen, in de afgelopen Vakidioot (het
tijdschrift van A-Eskwadraat) is hier nog een stukje over verschenen. Hij noemde een bepaalde manier van machtsverheffen in het
vak Security, wat hij ook geeft, "Indisch machtsverheffen," terw ijl deze manier in de literatuur over het algemeen bekend staat als
binary exponentiation of exponentiation by squaring. Een ander voorbeeld uit het vak in kwestie is Gerard Tels notatie van
permutaties; wat in de literatuur over het algemeen bekend staat als P(n, k) schrijft Gerard Tel als "n tot de macht underscore(k)", en
Gerard Tel schrijft de kans op niet-een-bepaald-event-E als P(E-met-een-streepje-erboven), terw ijl E (een verzameling van
uitkomsten) met een streepje erboven veel vaker bekend staat als de zogenaamde closure van E (binnen de verzameling van alle
uitkomsten), oftewel in het bijzonder geldt dat E onderdeel is van E-met-een-streepje-erboven. Dit levert verwarring op. Het valt me
ook op dat hij soms uitspraken over w iskundigen doet waaruit blijkt dat hij (delen van) de methode en het werk van w iskundigen
eigenlijk onzin of overbodig vindt.

Goed, duidelijk, de notities kunnen soms ietwat onduidelijk zijn als je een college hebt gemist.
Leuk. Ik vond het erg verfrissend om les te krijgen zonder een powerpoint presentatie. Daarnaast is het ook een heel sympathieke

man en maakte hij het vak leuker. Hij heeft alles altijd goed uitgelegd en was zo behulpzaam mogelijk. Ik heb vorig jaar
datastructuren niet gehaald, en toen ik er achter kwam dat Gerard Tel het dit jaar ging geven vond ik niets ergs meer aan. Ik kijk er
naar uit om weer les te krijgen van Gerard Tel

Didn't go, but the handwritten lecture notes on the site were hard to read.
Prima, al duurde het heel lang voordat het het duidelijk was waarom kansrekening nodig is, en de gegeven voorbeelden waren niet

heel sterk
Very clear, good way of teaching quite abstract things in a meaningful way. It was clear what parts of the lecture were most

important to know.
Heel erg goed. Het denken, delen, uitw isselen in de colleges werkte erg fijn. Jammer dat weinig studenten reageren op vragen,

maar kan hij ook weinig aan doen. De anecdotes zijn grappig en de afw isseling maakt het veel makkelijker te volgen. Het eerste deel
was wel veel interessanter en relevanter. Het tweede deel, met kansrekening miste ik veelal het praktische aspect, waar het in de
informatica toegepast wordt en op welke manier. Gevoel dat er werd toegewerkt naar iets: dat je de bernoulli kans verdeling kon
gebruiken als lotterij om de ray tracer met een enkele light source te gebruiken. Misschien leuk om daar een werkend voorbeeld of
code van te zien.

Vond ik uiteindelijk net iets beter dan de colleges van Jacco. Zeker de informatica-inhoud was overzichtelijk en inzichtelijk
gepresenteerd. Bij veel w iskundige inhoud werd relevante informatie overgeslagen, en voor mijn gevoel een beetje neerbuigend
tegenover de vermogens van de studenten gepresenteerd. Zelf w ist ik veel van deze inhoud al, dus de laatste colleges heb ik niet
bijgewoond. Ook vind ik jammer dat er geen dictaat of boek was, zodat ik de colleges kan voorbereiden, en een idee heb hoe het
gaat.



Ik vond de colleges van Gerard Tel erg sterk, hij bracht de boodschap over op een leuke manier. Wat ik persoonlijk ook heel erg
goed vond is dat Gerard Tel tijdens de werkcolleges langs kwam om te vragen of er nog vragen waren. Nou had ik telkens geen
vragen, maar dat is wel super handig voor als je een deel gewoon even niet zo snel zag.

Gerard is een fantastische docent: hij past de didactische methodes perfect toe (interactief, met humor, duidelijk). Bovendien
gebruikt hij altijd het krijtbord, wat echt heel erg veel fijner is dan een powerpoint of wat dan ook voor modern gedoe. Inhoudelijk
vond ik de eerste helft interessant: de theorie achter de concurrency, wat er wel en niet mogelijk is met registers, enz. Het tweede
deel was erg jammer: het ging alleen over kansrekening. Prima dat het belangrijk is, maar dit kan makkelijk in een college worden
gegeven, lijkt me. Als mensen het moeilijk vinden, dan kunnen ze meer oefeningen krijgen. Het hoort niet bij het vak concurrency om
zo veel tijd (een kwart!) van de cursus te besteden aan kansrekening, zonder het echt toe te passen op concurrency (behalve een
mini-klein beetje. Jammer. Als voorbereiding voor het tentamen hoefde je alleen de werkcollegevragen even door te lezen, uit je
hoofd te leren, en je kon de helft van de punten makkelijk halen. Dat hoort niet bij een niveau 3-vak.

I always like the lectures of Gerard Tel. He keeps attention by not using slides. However, sometimes this is a downside. It's not
always possible to write notes and pay enough attention at the same time, especially when writing down notes during the break or
at the start of the lecture.

Good teacher. Always well prepared. Seems to 'know his routine' well. That sometimes makes the lectures a bit unspontanious but
that isn't bad per se.

Erg goed. Ik kan met vrij veel zekerheid zeggen dat Meneer Tel het deel heeft gedoceerd dat relatief gezien saaier is om aan te
horen dan Meneer bikker's deel, aangezien het voornamelijk theorie is. Ondanks dat, heeft hij het op een erg creatieve manier toch
nog minder saai kunnen maken. Meneer Tel gaf me constant de indruk dat hij zich in moest houden en nog veel meer kon zeggen dan
hij zei, maar hij niet genoeg tijd zou hebben als hij dat deed. Ik kijk zeker uit naar het vak datastructuren, dat ik later dit jaar door
hem zal krijgen, hoewel hij zich waarschijnlijk nog meer in zal moeten houden bij dat vak. Een punt van opmerking was dat ik graag
iets meer voorbeelden had gezien van waar alle theorie die we bij de college kregen in de praktijk gebruikt werd in de informatica
zelf, alleen dat is zelf ook makkelijk uit te zoeken via google....

Gerard Tel's colleges zijn altijd weer top-kwaliteit. Geweldige spreker. Enige punt is dat deel twee van het vak niet aansloot bij de
het onderwerp concurrency. Ik heb bovenstaande puntjes (over bijvoorbeeld aansluiting van de stof) niet heel positief ingevuld
omdat de colleges over kansrekening en binomiaalcoefficienten 0% aansluiten op de concurrency stof. Zelfs het stukje waarin gerard
probeert te verklaren waarom de kansrekening relevant is heeft het voor mij niet opgehelderd (al zegt het feit dat er behoefte is aan
zo'n stukje al wel genoeg, toch?)

Geweldige man, en legt zeer helder uit. Vooral zijn liefde voor zijn vriendin J. Aniston is zeer leuk om te horen ;)
Ik vond de hoorcolleges van Gerard Tel goed. Doordat Gerard alles op het bord opschrijft is het makkelijk om hem te volgen en is

het mogelijk enorm veel in de hoorcolleges zelf al te leren. Wat er beter kan: herhalen van wat in de hoorcolleges voorkomt (10 min
samenvatting op het eind, bijvoorbeeld, of na 35 min, waarin alles nog eens even kort en krachtig wordt herhaalt).

Zeer enthousiaste docent die goed les kan geven
He's a skilled and driven lecturer. The only problem I have is that his slides are handwritten and a bit harder to follow.
Dit is het tweede vak dat ik gevolgd heb met hoorcolleges van Gerard Tel. Hij heeft een leuke manier van lesgeven en weet ook

altijd de sfeer goed te houden tijdens de colleges. Heldere uitleg en goed gestructureerd bordgebruik.
As always, Gerard Tel's teaching methods make the course accessible for everyone, even high school students should be able to

participate and understand his lectures. However, also as always, the transmission into exams changes the difficulty level completely
and catches many people unawares. During his lectures, everything is clear, while during exams, everything seems much more
difficult. Personally, I like his style of teaching, though.

Over het algemeen geeft Gerard erg goed en boeiend college. Echter, hij gaat vaak wel erg snel door de stof heen. Iets meer rust
om bepaalde moeilijke termen uit te leggen zou wenselijk zijn.

Gerard is een goede docent op het gebied van het geven van hoorcollege's. Zijn toon en uitspraak houden college's interessant,
ookal is het onderwerp (w iskunde) een van nature moeilijk onderwerp voor mij. Wat ik miste in zijn lesgeven is het naslagwerk. De
aantekeningen hielpen, maar waren onduidelijk toen ik voor het tentamen wou leren. Aan de andere kant, de
voorbeeldopdrachtenbundel was geweldig, duidelijk, en na te lezen.

Goede voorbeelden om dingen uit te leggen
Inhoudelijk was het oke, maar het niet gebruik van ingescande handgeschreven blaadjes vond ik geen succes.
Zeer duidelijk wat er overgebracht werd. Ook de aantekeningen achteraf doorkijken op de site was erg waardevol. Daar stond

feitelijk alles nog een keer duidelijk in uitgelegd.
Interesting, engaging and w itty.
Leuk, goede voorbeelden, af en toe kan het wat sneller, maar ik snap dat dat lastig is in te schatten met zoveel verschillende

niveaus
Hoewel niet altijd direct relevant voor de hoorcolleges was de w iskunde stof wel interessant en poogde de docent ook altijd

interessante voorbeelden te gebruiken die de studenten zouden aanspreken. Bovendien was het geen eentonige opsomming van de
stof maar laste de docent wel rustmomenten in met een grapje of verhaaltje.

could be more interesting
Heel duidelijk en enthousiast uitgelegd, waardoor ik ook meer gemotiveerd werd.
Gerard Tel is een van de weinig docenten die zijn colleges volledig op het krijtbord uitwerkt. Dit ging wat mij betreft goed en heeft

ook wel het voordeel dat het college makkelijker on the fly kan worden aangepast. Gerard vertelt ook af en toe grappen/anekdotes
tussendoor en dit helpt volgens mij toch wel een hoop om de spanningsboog weer te resetten en iedereen weer even bij de les te
krijgen. Ook fijn dat de grappen/anekdotes weer zo anders zijn dan die van Jacco (een hele periode lang anekdotes over Ray Tracers
en nVidia titans had ik waarschijnlijk niet overleefd).

Good overall, but the last couple of lectures it was difficult to find the connection w ith the rest of the course.
Goed gestructureerd, makkelijk om de aandacht bij te houden, dankzij de grappen/weetjes tussendoor en het was erg prettig dat

er met het uitleggen van nieuwe stof gelijk voldoende voorbeelden uitgewerkt werden. Prettige hoorcolleges!

Wat vond je van de hoorcolleges van Jacco Bikker?

Zeer informatieve en duidelijke colleges. Niks op aan te merken.
Prima, hij is enthousiast over het vak en dat was te merken op een positieve manier. Ik zeg 'prima' omdat ik bij zijn colleges het

gevoel kreeg dat ik onvoldoende voorkennis had over de stof die hij behandelde. Ik heb weinig ervaring met hardware, dus toen het
bijvoorbeeld over allerlei soorten GPU's ging vond ik het moeilijk om te volgen. Er werden ook regelmatig termen gebruikt die voor mij
nietzeggend waren omdat ze niet duidelijk werden uitgelegd, maar er wel werd aangenomen dat je ze kende (teraFlops, pipelining,
etc.).

Leuke docent, die zijn onderwerpen goed over weet te brengen op zijn leerlingen. Leuke manier van lesgeven waardoor het volgen
van colleges een stuk makkelijker wordt.

Prettig om hem te horen vertellen over Concurrency maar w ijkt veel af naar het onderwerp ray tracers, zelfs als dat niet per se
aansluit bij het college.

Geweldig, ik waardeer het niveau, de humor, en Jacco zijn passie voor ray tracers.
Motiverend, toegepast op mijn interesses.
Zoals ook met Graphics (een ander vak gegeven door Jacco), met plezier geluisterd naar de colleges. Het enthousiasme draagt bij

aan het overbrengen van de stof. Zo heeft Jacco meerdere malen haast staan springen van enthousiasme over kleine dingen zoals
hoe snel een processor een wortel van een getal kan uitrekenen. Allemaal bijdragen aan de sfeer die de stof ten goede komen.

Enthousiasme is het sleutelwoord hier, haha. Maakt het vak zeker een stuk leuker! Duidelijke, mooie slides, veel info, en kan
aanvoelen als een stap teveel soms. Het optimaliseren van game engines klinkt niet als iets dat ik in een korte tijd van nu kan en ga
doen, op dat niveau ben ik simpelweg nog niet. Een raytracer op de GPU laten werken is bijv. een stapje dat dichter bij huis licht,
mooi bedacht practicum.

Goede docent. Geef echter de voorkeur games te veel te gebruiken in zijn colleges. Dit is voor studenten Informatica (dus geen
GameTech) niet boeiend. Zeker het college waarin alleen maar voorbeelden uit games werden genoemd beschouw ik (als student
Informatica) als een verloren 2 uur.

Focus lag vooral op graphics, wat mij niet heel erg interreseerd. Voorbeelden sloegen daarom niet echt aan en de colleges werden
er saaier op, ik kwam daarom ook minder vaak naar colleges van Jacco Bikker dan naar die van Gerard Tel.



Ik vond het fijn dat er zoveel filmpjes en afbeeldingen langskwamen in zijn slides om de verschillende onderwerpen te illustreren en
om duidelijk te maken dat concurrency veel gebruikt wordt in de industrie. Het tempo lag wel vrij hoog waardoor het moeilijk was om
lastige onderwerpen goed te volgen.

Jacco Bikker kan erg goed vertellen en zijn enthousiasme werkte aanstekelijk, de lesstof die hij gebruikte was ook erg interessant
en relevant.

Goed, duidelijk, helaas zijn de slides erg onduidelijk als je het nog een keertje probeert terug te lezen om iets te proberen te
begrijpen of als je en college hebt gemist.

Leuk. Jacco Bikker is ook een heel sympathieke man die graag grapjes maakt wat de lessen luchtiger maakt. Alles gaat bij hem heel
casual maar zorgt er wel voor dat je iets leert en dat je enthousiast word voor het vak.

Didn't go.
Prima, al was het wat mij betreft meer Raytracing 101 ipv concurrency
Seemed a little more like a big information stream to me. The most important things sometimes got buried in a lot of other things.

Still, these lectures were a lot more concrete than Gerard's (which also makes it a bit easier to grasp).
Hele andere stijl, maar ook fijn. Het enthousiasme straalt er af, waardoor het ook fijn is om naar te luisteren. Mooie slides en vrij

duidelijk. Zijn hands-on ervaring in de game wereld is erg waardevol en gebruikt hele goede recente ontw ikkelingen. Hij zoekt wel
veel minder interactie op met de collegezaal, dat mag mij betreft wel meer.

Enthousiast verteld, vooral over ray-/path tracing. Toch heb ik het idee dat games de enige onderwerpen zijn waar hij voorbeelden
van weet te bedenken, wat het soms wat eentonig maakt voor iemand die niet echt interesse heeft in gamedesign. Misschien
verzandt het verhaal soms in de details, bijvoorbeeld in voorbeeldcode die zover geoptimaliseerd is dat het lastig te lezen wordt. Ook
kom ik regelmatig w iskundige of andere rekenfouten tegen.

Helemaal geweldig. Enthousiast, bracht de boodschap goed over. Erg toffe docent!
Jacco is ook een erg goede docent: enthousiast, duidelijk en gewoon leuk. Dat is fijn! Zijn powerpoints zijn erg duidelijk en netjes,

daar zit duidelijk veel tijd en moeite in. Alleen ja... het zijn powerpoints! Dat vind ik toch erg jammer. Inhoudelijk vond ik het, eerlijk
gezegd, erg tegenvallen. Ik had me erg verheugd op Concurrency, maar ben daar evenveel in teleurgesteld. Het deel van Jacco was
erg op de praktijk gericht. Dat is het doel, daar ben ik me van bewust, maar dat vond ik gewoon helemaal niet leuk. Dit deel was
duidelijk op gametech gericht, wat mij echt niet interesseert. Ik kende geen enkele van die games! Maar ik w il wel herhalen, dat dit
helemaal niet aan Jacco lag, hij deed het echt goed.

The lectures were given w ith a healthy dose of humor, and the lectures were also very clear.
Very enthusiastic. He sure loves GPU programming and micro-optimization. Which are topics both not covered much in the bachelor.
Hij heeft wel erg de nadruk gelegd op ray tracers. Hij had ook meer uitleg moeten geven over programmeren in OpenCL/OpenTK,

omdat hier geen tutorial voor was. Het is een aantal keer voorgekomen dat hij code liet zien en dan ergens optimalisaties heeft
toegepast en zei dat het zo sneller was. Dat kan best zo zijn, maar het wordt er wel onduidelijker door.

Erg goed, genoot er van. Ik had liever wat diversere voorbeelden van meneer Bikker gehoord. Het ging wel erg vaak over ray tracer
(hoewel het wel een heel interessant onderwerp is naar mijn mening). Verder zeker niets aan op te merken.

Leuk om eens wat practische toepassing en code te zien in hoorcolleges. Stof mag iets sneller! Waar het tempo bij gerard
behoorlijk hoog ligt mag dat bij jacco nog wel een versnellingkje hoger.

Legt duidelijk uit, kan soms iets te ver doorgaan op randzaken, maar dat is af en toe ook wel eens fijn tijdens zo'n serieus college :)
De colleges van Jacco vond ik heel erg goed. Ik vind dat ik hier heel veel meer heb kunnen leren over concurrency. Jacco gaat over

veel hele nuttige methodes heen om concurrency te bereiken. Af en toe komen er wel een aantal methodes die aan de hand van een
slide alleen niet zo duidelijk zijn. Het zou handig zijn als ie daar bronnen bij voegt, waar je meer kan lezen over de methodes om het
beter te snappen. (bijvoorbeeld bij de morton curve, verw ijzen naar een website/ filmpje weet ik het).

Zeer enthousiaste docent die goed les kan geven
Very enthusiastic, driven and seemed eager to please the crowd.
Kan erg enthousiast presenteren en geeft die enthousiasme vervolgens door aan de student. Soms misschien een beetje te

enthousiast waardoor hij van het eigenlijke onderwerp afdwaalt, maar dat vind ik juist een pluspunt omdat je zo ook nog gratis wat
dingen leert over verwante onderwerpen.

Especially during the last assignment, Jacco Bikker has been extremely engaged w ith the students and the progression they make.
Although some lectures were less succesful than planned, the majority of course material was well-communicated and the exam
questions could clearly be answered w ith knowledge of the substance treated during lectures.

Interessant, goed te volgen en over het algemeen leuk. Minpuntje is wel dat Jacco vaak een tw intigtal slides geeft met alleen maar
code, maar in 1 oogopslag niets van te begrijpen is en die hij verder niet voldoende uitlegt. Werkt verwarrend en voegt weinig toe.

Jacco is een enthousiaste docent, zeker op het gebied van raytracen. Zijn hoorcollege's en powerpoints zijn on point. Ik mis alleen
bij sommige codeervoorbeelden( @openCL in de slides) wat extra uitleg in de powerpoint zelf. De kwaliteit en stijl van de
hoorcollege's zijn uitstekend.

Altijd leuk om zijn praktijk voorbeelden te horen
Ik had tijdens dit college vaak het idee dat ik een college van graphics aan het volgen was, wat niet de bedoeling zou moeten zijn.

Het had meer aan moeten sluiten aan concurrency.
De slides voegden vaak niet veel toe. Soms had ik het idee dat ik naar een verzameling plaatjes zat te kijken. Dat maakte het niet

goed mogelijk om een bepaalde uitleg of definitie nog even terug te kijken (zowel tijdens het college als later thuis). Wel leuk dat er
ook aandacht besteed werd aan de GPU, ik vroeg me altijd al af hoe je die nou goed kon benutten maar was er nooit aan
toegekomen dat zelf uit te zoeken.

Seemed to be focuses more on games and ray tracers and such. Often I did not see the relevance w ith concurrency.
interessant, leuk, duidelijk, wel heel sterk gericht op games, maar dat is ook logisch gezien zijn achtergrond en ik vond dat wel oke

aangezien je concurrency daar goed mee kan illustreren.
Colleges waren erg interessant en de docent haalde vaak praktijkvoorbeelden uit zijn ervaring en koppelde deze aan de stof. Af en

toe verwees hij met nieuwe termen naar oude stof en dan was het even puzzelen wat hij bedoelde, of als hij de term vorige keer
gebruikt voor het college voor de pauze. Maar verder waren de colleges erg interessant.

Was fun to be at, but could talk less about ray tracers.
Goede docent. Het verschil in onderwerpen tussen de colleges van dhr Bikker en dhr Tel was wellicht een beetje raar. Het voelde

een beetje alsof het vak bestond uit twee deelvakken, en je die twee tegelijk (concurrent, hehe) kreeg.
Ook heel duidelijk en enthousiast uitgelegd, maar de slides vond ik persoonlijk wat minder duidelijk op het moment dat ik deze nog

eens w il doornemen voor het tentamen.
Jacco Bikker komt altijd erg enthousiast over en vertelt ook altijd wat leuke (alhoewel soms wat repetitieve, zeker als je ook al

Graphics hebt gevolgd) anekdotes tussendoor wat mij ook altijd enthousiast maakt over dingen waarvan ik niet eens w ist dat ik er
enthousiast over kon zijn. Deze colleges helpen altijd als ik even een gebrek aan motivatie heb. Enige minpunt is misschien dat ik
soms een beetje het gevoel heb dat ik bij een college van het vak Graphics zit. Ray tracen is uiteraard een goed voorbeeld van iets
waar parallellisme erg geschikt voor is en waar het ook nodig is, maar ik heb soms het idee dat Jacco in zijn enthousiasme over Ray
Tracen er iets te lang over doorgaat.

Good overall
Erg interessante stof met goede voorbeelden uit de praktijk om het makkelijker te begrijpen. De stof was ook dusdanig verdeeld

dat het behapbaar was. Ook prettige hoorcolleges!

Wat vond je van het praktikum (en de begeleiding door Tom en de assistenten)?

Over het algemeen goede begeleiding alleen bij het deel van openCL w isten assistenten even geen raad.
Prima.
Prima.
Leuk en leerzaam.
Leuk en uitdagend.
Daar waar nodig hadden ze altijd tips om je op weg te helpen. Iedereen had voldoende kennis om vragen te beantwoorden. Prima

begeleiding!



Praktica waren leuk om te doen, TomJudge was zeer behulpzaam bij het debuggen iteratief verbeteren van de code.
De eerste twee practica waren erg leerzaam en waren goed te doen in de tijd die we hadden. Het derde practicum was in mijn

ogen echter veel te moeilijk. OpenCL begrijpen kost veel tijd (en ik begrijp het eigenlijk nog steeds nauwelijks). Vervolgens moesten
we het meteen toepassen op een ingewikkeld programma, waarbij je makkelijk kleine foutjes maakt (en er wordt niet aangegeven
waar die foutjes zitten). Het niveauverschil tussen practicum 2 en practicum 3 is in mijn ogen gewoon veel te groot.

Goede begeleiding, practicumbegeleiders helpen zo veel mogelijk als er vragen zijn.
Prima, alhoewel practicum 3 een heel stuk ingewikkelder was dan verwacht en je opeens in het diepe wordt gegooid met een

compleet nieuwe taal.
Oke (begeleiding). Ik stel zelf niet vaak vragen, maar bij de vragen die ik over praktikum 2 heb gevraagd werden fout beantwoord.

Ik ben toen met mijn praktikum partner heel erg de verkeerde kant opgestuurd. Ook konden ze ons met het derde praktikum niet
goed helpen. Wel helpt Menno ons altijd heel goed. De praktikums zelf waren wel te doen. Iets meer informatie/hulp met openCL zou
wel fijn zijn.

Didn't use coaching. Lab assignments were hard, but interesting, fun to do, and rewarding to finally get right. Tomjudge was buggy
but still very helpful.

A good way to teach us skills useful in the real world (Although most of the stuff Gerard tought wasn't al that useful in the lab
assignments). I did have a problem w ith the last Lab Assignment. We were supposed to implement a PathTracer in OpenCL, but were
given almost no guidance in the way OpenCL works. We were taught how to run a very simple kernel w ith Cloo, but after that not so
much. This makes it so that the difficulty in Lab Assignment 3 was not applying things we learned from this course, but putting all
effort into learning an extra language in a very short time (Which is not the goal of this course as far as I know).

De opgaves alleen zijn een goede representatie voor het deel van Gerard Tel. Van Jacco Bikker had ik het fijn gevonden als er wat
meer opgaves zijn. Dan weet je wat voor dingen er verwacht worden te weten op het tentamen. Ook het toepassen is natuurlijk een
hele andere zaak dan alleen luisteren naar de colleges. Eerste practicum opgave vond ik precies goed. Tweede was voor mijn gevoel
"een trucje" door hebben en ineens was je er met een paar regels code er al. Maar in principe wel goed om over na te denken. De
derde opgave, de ray tracer, is wel veel, veel, veel meer werk dan in eerste instantie gedacht had. Er zijn weinig voorbeelden te
vinden, waar opencl goed met c# werkt. Fijn gevonden om iets meer begeleid te worden met cloo gebruik, een paar handige tips,
zoals: je kunt structs meegeven aan de kernel, float3 heeft een memory size van float4, een __global *float array meegeven kan,
maar dan moet die minstens zo groot zijn als de worksize, anders gaat die alvast dingen in memory laden, die er helemaal niet zijn!
Dus komen er fouten. Er zijn op internet gewoon weinig tutorials te vinden, die van http://www.cmsoft.com.br/opencl-tutorial/ is
onmisbaar, zeker met de opencl code checker! Dat er op de universiteitscomputer niet met SIMD kan gewerkt worden, omdat de
nuGet package manager te oud is, is ook erg jammer.

Ik heb alleen de practica die voor een cijfer meetellen gedaan, omdat ik simpelweg niet genoeg tijd had om de andere te bekijken.
Die verplichte practica waren goed te doen, misschien iets te rechttoe-rechtaan. Jammer is dat TomJudge niet werkt op Linux, maar
met de hulp van Tom en mijn practicumpartner kwam ik er altijd uit. Het valt me op dat hier niet over werkcolleges wordt gesproken,
die enorm helpen bij de w iskundige inhoud van het tweede helft van het vak. Ik ben benieuwd hoe mensen die bijvoorbeeld de
toetsbundel niet hebben gemaakt, de opgaven op het tentamen vonden.

Erg goed, als je vragen had dan kon je bij ze terecht. Wel was het zo dat van de nieuwe practica's en / of de hulp opgaven van
Jacco (particles template, bijvoorbeeld) dat ze je daar niet veel verder konden helpen. In ieder geval niet het werkcollege direct nadat
het beschikbaar kwam.

Allereerst de begeleiding: ik ben maar een keer naar het werkcollege gegaan, maar daar was een assistent (niet Tom), waarvan
het echt leek dat hij niks w ist (sorry hoor!). Hij kon geen enkele vraag beantwoorden, behalve door het antwoordmodel voor te
lezen. Daar heb je niet veel aan. Tom kon het wel goed uitleggen. Waarschijnlijk moest die andere assistent er nog even inkomen, en
was het daarna wel goed, maar toen kwam ik niet meer. Nu het practicum zelf. De eerste twee opdrachten vond ik leuk, relevant en
nuttig. Zeker de tweede. Daarvoor moest je nadenken hoe je het zou oplossen. Dat was bij de laatste opdracht wel anders. Die was
verschrikkelijk. Die was ongelooflijk veel werk, vooral dom werk waarbij je alle C# code om moest schrijven naar OpenCL, en naar
SIMD-instructies (waar totaal geen documentatie van is te vinden, behalve de powerpoints van Jacco). Ik snap dat dit juist voor
sommigen leuk is (lekker praktisch, het enige waar je over moet nadenken zijn praktische problemen, die daardoor niet minder
moeilijk zijn, wel "anders". Het heet niet voor niets "Embarrassingly parallel")). Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie,
wat echt leuk is, dat wel! Alleen moet het dan wel gebruikt kunnen worden. De code werkt niet op Linux, wat iedereen al dw ingt om
Windows te gebruiken. Dat is al erg jammer. Maar wat erger is, is dat de opdracht niet eens op de UU-computers uit te voeren is! Ik
heb op een computer Visual Studio kapot gemaakt toen ik probeerde Nuget 2.8 te installeren om de SIMD-toestanden te kunnen
gebruiken. Daar had ik blijkbaar geen rechten voor. (Andere computer gebruiken zorgde erg gelukkig voor dat Visual Studio het weer
deed). Maar dit is echt makkelijk te fixen: zorg ervoor dat er een nieuwere versie op de UU-pcs staat. Maar hier gaat Jacco volgens mij
al naar kijken, dat is fijn. Bovendien was er voor de laatste opdracht eigenlijk echt een pc met dedicated GPU nodig. Met een gewone
Intel-integrated GPU krijg je bijna geen speedup. Misschien hebben alle gametech-studenten wel een laptop met fatsoenlijke GPU,
maar niet iedereen verder. Oh ja, en kijk eens naar "MyWorkPlace" voor studenten. Als je daar Visual Studio op laat draaien, is al dit
gedoe met mensen zonder game-laptops ook voorbij, dan kun je het gewoon op een grote virtuele server draaien. (Sorry dat ik zo
negatief klink, het is een combinatie van frustratie over de laatste opdracht en teleurstelling in de inhoud van het vak)

-
The lab assignments (except for the ray tracer) were way too easy in my opinion. I spent only 20 minutes on the RushHour exercise.
Practicum 3 was niet slim bedacht vanwege het GPU-gedeelte in OpenTK. Er werd geen tutorial gegeven voor het gebruik van

OpenCL in OpenTK en ik heb er geen goede voor kunnen vinden online(als die er wel zijn, geef dan een link). De Particles-opdracht
was geen tutorial, dit was: hier heb je C# code, zet het maar om zonder verdere uitleg.

Ik vond praktikum 1 erg goed. Praktikum 2 vond ik heel slecht, erg kort en erg onleerzaam. Praktikum 3 vond ik geweldig leerzaam,
vooral het openCL, maar tegerlijkertijd vond ik hem persoonlijk iets te lang. Als praktikum 3 nou verkort werd en praktikum 2 wat
langer werd en over een unieker onderwerp ging, dan zou ik erg tevreden zijn geweest. Had graag vectorization gezien in praktikum
2 bijvoorbeeld, dat zou heel nuttig zijn geweest, aangezien we dan alle mechanismen ook een beetje in de praktijk zouden hebben
behandeld.

Practicum1: 10/10 TOP! Relevant, intressant, leerzaam Practicum2: 7/10. Werken met bestaande code (die heeeeeeel slecht
leesbaar is). Geen uitleg over bijvoorbeeld het paralleliseren van BFS. (het onderwerp seriele algoritmen omzetten naar parallel zou
best een goede vervanger zijn voor de kansrekening stof) Practicum3: 2/10. Om te huilen. Een pathtracer is SUPER TOF, echt waar.
Helaas is CLOO dat niet. Er is geen enkele documentatie voor Cloo. OpenCL kernel code lijkt op C++, een taal die je in de bachelor
niet leert. Dit vraagt dus van je om voor het practicum pointer-toveren onder de knie te krijgen. Alle hulp die je op het internet vindt
gaat over C++. Verder is het een hoop gedoe met drivers. Het is super foutgevoelig, maar Cloo biedt geen enkele feedback over wat
er fout is gegaan. Onder het practicum ben ik een goede 12 keer gebluescreen'd, met een error over mijn video drivers. Ik had het
gevoel dat ik mijn computer aan het slopen was gedurende dit practicum, en nee, dat ligt niet aan mijn computer ;)

Jammer dat de studentassistenten het voorbeeld voor practicum3 zo laat toegestuurd kregen. Zij waren daarom de eerste dag niet
voorbereid, terw ijl er wel al veel mensen begonnen waren aan het practicum (al kan ik begrijpen dat het wat lastig was, aangezien
dit het eerste jaar in deze vorm was)

Het praktikum vond ik goed voor het theorie deel. Voor het praktijk deel vond ik het wat minder (Particles/Path Tracer), maar dit
komen doordat de assistenten nog nieuw zijn met de stof van Jacco en het is natuurlijk vrij lastig om iets uit te leggen wat je zelf nog
niet kent.

Practicum begeleiding was prima geregeld
Funloving, but w illing and able to help. Good combination.
Niet aan deelgenomen.
Lab assignments 1 and 2 were quite easy and did not stage many difficulties, if any. However, the third assignment was a huge

project, taking me over 20 hours to get working fine. However, it was an excellent learning experience and I am glad I got the chance
to work on an assignment like this w ith the assistance of Jacco Bikker. The coaching by Tom and the assistants was fine during the
first two assignments, but it seemed like his knowledge ended during the third, redirecting questions to the professor.

Het eerste en tweede praktikum waren goed te doen, en sloten aan bij de stof die gegeven was door gerard en jacco. Het 3rde
praktikum vond ik een stuk minder. Ik miste een stukje aansluiting. De powerpoint/boek geeft alleen een intro in OpenCL, en op het
internet is nauwlijks goed aansluitbaar naslagwerk te vinden. Ook hadden w ij als prakticum team veel bugs die als nieuwe
programmeurs op het gebied van GPU/OpenCL werk moeilijk uit te vogelen waren. (Alle pixels hadden alleen grijswaardes, maar de
code in C# en openCL had dezelfde output en input).

Het tweede practicum was niet helemaal duidelijk wat je moest doen
Daar ben ik eigenlijk niet heen geweest.



N = 45

Avg. = 4.2

Std. dev. = 0.8

N = 44

Avg. = 4.1

Std. dev. = 0.9

N = 34

Avg. = 3.9

Std. dev. = 0.9

N = 46

Avg. = 4.6

Std. dev. = 0.6

De practica waren interessant. Bij het tweede practicum had ik echter verwacht dat er meer gedaan moest worden. Uiteindelijk
kwam dat neer op het gebruik van een ConcurrentQueue en een Parallel.Foreach loop. Het was leuk geweest als hier wat meer
gepuzzeld moest worden met hoe je locking handig toepast. Het had mij bijvoorbeeld veel interessanter geleken om zelf iets als een
ConcurrentQueue te implementeren.

They were challenging but interesting
Over het algemeen prima, maar over het laatste prakticum w isten de assistenten eigenlijk allemaal niets. Ik vermoed dat dat sterk

te maken heeft met het opstarten van het vak, maar dat was wel onhandig. Gelukkig was Jacco goed bereikbaar. Voor de volgende
keer is een opstart sheet voor werken met de grafische kaart gewenst aangezien bijna iedereen problemen had met het maken van
een verbinding.

De practica waren leuk al was de begeleiding bij het derde nieuwe practica wat minder omdat het voor de meeste assistenten ook
voor het eerst was da ze met opencl werkten. Ik verwacht dat dit de volgende keer al veel beter zal zijn omdat dit nu de eerste keer
was dat het vak op deze manier werd gegeven.

-
1e practicum vond ik erg goed te doen. 2e practicum was lastiger, maar met hulp van onder andere Tom gelukt. Het

principe/concept/idee van het 3e practicum leek erg goed, maar ik had bij dat practicum meer het gevoel dat ik de OpenCL code aan
het debuggen was, dan dat ik Concurrent aan het programmeren was (aangezien het ook mijn eerste keer programmeren in C was).
Tom wist erg veel en kon overal bij helpen. Ik had alleen bij enkele (niet alle) andere assistenten het gevoel dat ik niet erg veel aan
ze had, omdat ze te weinig kennis hadden bij de practica.

De practica sloten goed aan op wat er in de hoorcolleges werd verteld en ik heb het idee dat ik deze kennis en ervaring goed kan
gebruiken in de toekomst. De begeleiding door Tom en de andere assistenten was ook prima. Ze konden al mijn vragen goed en
duidelijk beantwoorden.

Ik vond de practica over het algemeen wel goed, maar ik had wel het idee dat practicum 3 relatief te lastig is. Practicum 1 en 2 zijn
weinig werk en ook relatief makkelijk en practicum 3 is relatief lastig en erg veel werk (vooral als je geen ervaring hebt met c/opencl
en of ray tracers). Dit kan opgelost worden door practicum 3 makkelijker te maken of juist 1 en 2 wat lastiger en gewoon de lat in het
algemeen wat hoger leggen.

Good, really useful to attend when I had a problem w ith the practicals.
De begeleiding was zeker prima en de opdrachten waren uitdagend maar niet te uitdagend, op de laatste opdracht na. OpenCL

vond ik geen goede manier om concurrency in de praktijk te brengen, omdat de documentatie erover echt heel slecht is en C++
verder niet aan de orde gekomen is in eerdere vakken wat het maken van de opdracht heel erg vertraagde. Bovendien was het niet
duidelijk welke software er nodig was om OpenCL te gebruiken en de debugger voor OpenCL (Intel's and Nvidia's) werkten bar slecht
waardoor het vinden van programmafouten erg lang duurde in vergelijking met C#.

De cursuscoördinator was Gerard Tel en de overige docent was Jacco Bikker.

De docent/cursuscoördinator moedigde mij aan om actief aan de cursus deel te nemen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 4.4% (2) 13.3% (6) 35.6% (16) 46.7% (21)

De overige docent(en) moedigde(n) mij aan om een actief aan de cursus deel te nemen

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 6.8% (3) 15.9% (7) 34.1% (15) 43.2% (19)

De werkcolleges/opdrachten werden goed begeleid

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 11.8% (4) 14.7% (5) 50% (17) 23.5% (8)

De docent vond ik goed

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 0% (0) 8.7% (4) 23.9% (11) 67.4% (31)

Organisatie



N = 48

Avg. = 3.8

Std. dev. = 1.2

N = 49

Avg. = 4.3

Std. dev. = 0.7

N = 45

Avg. = 4.6

Std. dev. = 0.6

N = 46

Avg. = 3.9

Std. dev. = 0.9

N = 51

Avg. = 3.8

Std. dev. = 1.0

De cursus was goed geroosterd.

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

6.3% (3) 8.3% (4) 14.6% (7) 37.5% (18) 33.3% (16)

Alle (cursus)informatie werd tijdig aangereikt

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 2% (1) 4.1% (2) 51% (25) 42.9% (21)

De leslocatie was op orde

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 0% (0) 6.7% (3) 31.1% (14) 62.2% (28)

Studiebelasting
Hoeveel uur per week heb je aan deze cursus besteed (inclusief contacturen)?

(11) 20.8% 10

(22) 41.5% 15

(20) 37.7% 20

(5) 9.4% 25

(0) 0% 30

Toetsing en feedback
De feedback heeft mij geholpen om mijn resultaten te verbeteren

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 10.9% (5) 19.6% (9) 41.3% (19) 28.3% (13)

De toetsing was een goede afspiegeling van de inhoud van de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

0% (0) 13.7% (7) 17.6% (9) 45.1% (23) 23.5% (12)



N = 49

Avg. = 3.8

Std. dev. = 1.0

N = 51

Avg. = 3.8

Std. dev. = 1.1

De moeilijkheidsgraad van de toetsing was in overeenstemming met de oefeningen van de cursus

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

2% (1) 10.2% (5) 18.4% (9) 44.9% (22) 24.5% (12)

De wijze van toetsing, de te leren stof, beoordeling, etc waren duidelijk

Geheel oneens Geheel eens

1 2 3 4 5

5.9% (3) 7.8% (4) 15.7% (8) 41.2% (21) 29.4% (15)

Open vragen
Wat ging volgens jou in deze cursus goed en wat moet zeker behouden blijven indien deze cursus wordt aangepast?

De huidige vorm van colleges is zeer interessant en afw isselend. Deze mag van mij zeker behouden blijven.
Uitwerkingen op het bord vond ik erg prettig.
Het enthiousiasme van de docenten maakt deze cursus erg leuk en daardoor makkelijk te volgen(voor mijn gevoel). Er worden veel

voorbeelden gegeven(path tracers) en persoonlijke ervaringen met het onderwerp waardoor de stof duidelijker wordt en de colleges
leuker.

- Praktikum opgaven 1 & 2 waren lastig maar leerzaam en hielpen met het begrijpen van de lesstof. - De stof over GPU's is leuk en
relevant - Docenten zijn enthousiast over hun vak, dat motiveert! - De tentamens waren duidelijk en representatief - Er waren (vooral
van Gerard Tels stof) veel oefenopgaven voor het voorbereiden van tentamen

Het verhaal van Jacco. Goede en leuke colleges.
De twee leraren zorgden voor een hele goede balans van formele (w iskundige) theorie door gerard Tel, en praktische en leuke

voorbeelden van Jacco Bikker. Ook de kleine optionele oefenpractica vond ik erg leuk.
De docenten vullen elkaar goed aan en zijn allebei uitstekend in staat om enthousiasme over te brengen op de studenten. De

afw isseling in de colleges is heel fijn. Ik zou graag zien dat de beide docenten samen het vak blijven geven.
De practica zijn erg uitdagend om te doen. Vooral het systeem met TomJudge is fijn.
Praktica, waren leuk, lastig, je leerde er veel van en er was goede begeleiding.
Werkcollege opgaven. Practicum 1.
Er worden leuke en interessante onderwerpen behandeld. De docenten waren goed en w isten mij er goed van te overtuigen dat

het onderwerp erg belangrijk en relevant is.
Het lesgeven bij deze cursus vond ik erg goed van beide docenten.
De manier waarop de colleges worden gegeven is uitstekend.
Er ging veel goed. Gerard Tel en Jacco Bikkers moeten les blijven geven samen. Ze zijn een top duo.
Practical assignments and non-mandatory lectures.
Focus op patterns, locks en consensus
Het eerste deel van Gerard Tel was erg goed! De praktijk voorbeelden van Jacco Bikker waren ook erg fijn. Topdocenten!
Het eerste practicum was een goede introductie op concurrency. Die zou volgende keer precies zo gegeven kunnen worden. De

focus op patronen en de implementatie daarvan geven een goede houvast op concurrency in de praktijk.
De pathtracer. Wat andere mensen er ook over mogen zeggen, dit is de eerste opgave op de Universiteit (tweedejaars student)

die mij voor mijn gevoel echt op een leuke manier uitdaagt. Waarbij je echt zelf ook onderzoek moet doen om het klaar te krijgen, en
wanneer het gelukt is ook echt resultaat te hebben, namelijk een real-time path tracer met 3 / 4 ms per frame wat gewoon super
leuk is om aan mensen te laten zien en uit te leggen. In het kort, ja. De opgave is erg lastig. Maar zekers niet onmogelijk wanneer je
jezelf gewoon de tijd gunt om eerst onderzoek te doen over wat je w il gaan doen in plaats van EN een nieuwe framework EN een
nieuwe taal EN een nieuwe manier van programmeren direct in een enkele keer te tackelen. Het eerste practicum was trouwens erg
leuk, je kon er ook flink mee rond spelen om te zien wat er nou gebeurd en hoeveel effect dingen hebben. Een mooie introductie aan
het onderwerp dat ook niet te moeilijk is. Gewoon precies goed.

Zoals ik hierboven al heb gemeld, vond ik de docenten erg goed. Echt heel erg goed. De combinatie van beiden was erg leuk en
afw isselend. Inhoudelijk zou ik zeker het eerste deel van Gerard Tel bewaren (van zijn colleges dan, er hoeft geen stuk van hemzelf
weg te gaan). De eerste twee opdrachten waren ook leuk en interessant.

I think all the lectures given by Gerard are pretty standard for this course, and i would recommend him to keep his part. I also liked
the more modern lectures by Jacco, explaining how modern engines and companies use / are getting used to multithreading. I also
liked (most of) the new practical. It's something refreshing and more modern.

I liked the parallel programming part and the classical concurrent programming stuff. I didn't like the probability theory that much
because it feels out of place. But more on that in the next section.

De twee docenten. Het maakt het vak toch wat specialer, alleen waarschijnlijk lag dat ook wel bij de docenten zelf. Alleen ik voelde
alsof de ene docent de andere stimuleerde om zijn lessen nog beter te geven.

Behoud de balans tussen theorie en praktijk, erg prettig! Behoud het enthausiasme van beide docenten, het is geweldig om te zien
hoe jacco staat te glunderen van een of andere micro-optimalisatie met bit-shifts.

De combinatie van Jacco en Gerard werkt erg goed! Dit zou ik dus zeker zou houden.
Er was één ding aan deze cursus wat voor mij deze cursus de beste cursus maakte tot nu toe. Dit zou de UU bij elk vak moeten

hebben. Als de UU dit zou hebben, zou dit de beste IT opleiding ter wereld worden: 1 docent met hele goede theorie kennis: Gerard
Tel. 1 docent met hele goede praktijk kennis: Jacco Bakker. Toets op het tentamen een theorie deel voor de helft en het praktijk deel
voor de helft. Ga in de prakticals diep in op de praktijk, waardoor een groot begrip van de gemaakte stof kan worden bereikt. De
kwaliteit aan kennis die hierdoor in het vak kan worden opgenomen is hierdoor enorm hoog. Daarnaast worden zowel praktisch
denkende als theoretisch denkende studenten gelijke kans gegeven op het tentamen. Waardoor studenten die wellicht heel goed
zijn in alleen theorie of talent hebben voor praktijk toch gelegenheid krijgen en niet worden buitengesloten.

De docenten waren erg goed met hun enthousiasme over het onderwerp,. Daarnaast waren de practicum opgaven waren goed om
te leren omgaan met concurrent programma's.

The subject matter is very interesting. The theoretical exercises are properly connected to the real world applications. The practicals
support the course.



The OpenCl assignment was very educative, though stressful and difficult. W ith some slight adjustments, perhaps not even to the
assignment but rather to the course material, it can be the most important aspect of the course. The lectures, however, were very
good too and the combination of lectures and assignments did and should teach me, and other students, a lot about Concurrency!

De w isselwerking tussen Jacco en Gerard met hun verschillende onderwerpen werkt motiverend en is erg leuk. Het zorgt voor
voldoende variatie in de stof. De onderwerpen van de eerste helft van het vak zijn allemaal relevant en mogen dus ook zeker blijven.
Eigenlijk mag alles wel blijven, behalve wat hieronder genoemd wordt.

De hoorcollege's. Ik vond bijde van uitstekende kwaliteit
Goede colleges, erg informatief en leuk om aanwezig te zijn
De practica waren leuk om te doen. Zeker het laatste practicum was leuk toen we het aan de praat hadden. Wel hoorde ik van veel

studiegenoten dat ze moeite hadden met OpenCL, maar dit is mijn feedback en ik vond het leuk om aan te werken. Het framework in
dat practicum was ook goed ontworpen, zo konden we ons echt concentreren op enkel het parallelle gedeelte.

Docenten zijn top, leuke lesinhoud ook
De practica en het testen met Tomjudge vond ik erg handig omdat vrij direct feedback kon krijgen. De splitsing van hardware en

praktijk door Jacco bikker en de theorie en w iskunde door Gerard Tel vond ik goed omdat daardoor het vak niet alleen maar uit
theorie bestond.

I like that Jacco Bikker is a teacher in this course, he is a very motivating person. I think that the assignments are alright in the
course.

De tentamens werden heel, maar dan ook heel snel nagekeken (binnen 1 dag). Super! Heel erg fijn. Heel handig dat ook de
antwoorden van de werkcollege opgaven online kwamen.

De hoeveelheid stof, de docenten en de mix van de verschillende onderwerpen. Ondanks dat de 2 docenten beide iets totaal
verschillends behandelden, sloot het toch goed bij elkaar aan, omdat het 1 eigenlijk niet zonder de ander kan.

Twee docenten die afw isselend lesgeven vond ik best wel leuk eigenlijk. Zeker ook als de docenten zoals in dit geval op een andere
manier college geven en ook andere stof behandelen. Dit zorgt wel voor lekker afw isselende colleges die niet snel saai worden.

Maybe the coherence between things like pascals triangle and binomium etc. could be explained a bit better. Now it seemed like a
different subject which didn't have much in common w ith the rest of the course.

De tentamens waren zeer goed. Ze boden genoeg uitdaging en sloten perfect aan op de stof. Het practicum was een goede manier
van het toepassen van de kennis, echter was OpenCL mijns inziens een ramp. Verklaring daarvoor staat eerder in mijn antwoorden.

Wat kan er volgens jou anders en hoe?

Het practicum met OpenCL zou iets meer uitgelegd kunnen worden. Het was redelijk lastig om mee te beginnen.
Er mag meer aandacht worden besteed aan het opdoen van basale hardware kennis, voordat er op de toepassingen wordt

ingegaan wat betreft concurrency.
Mijn veranderingen aan deze cursus zouden zijn: 1) Het eerste deeltentamen was naar mijn mening erg onder niveau. Dit tentamen

had iets moeilijker gekunt, alhoewel ik dit zelf en de meeste leerlingen waarschijnlijk niet erg vonden. 2) De laatste colleges van
Gerard Tel gingen over kansrekenen. Mij was niet duidelijk waarom er vier colleges kansrekeningen gegeven moesten worden in
combinatie met concurrency. Ik had een misschien twee colleges wel begrepen, maar vier colleges was naar mijn mening erg veel wat
betreft de combinatie met concurrency. Dit kan natuurlijk ook aan mij liggen. 3) De eerste twee practica waren heel erg simpel in
vergelijking tot het laatste practicum. Hier had wat meer balans tussen gevonden kunnen worden, voornamelijk omdat het laatste
grootste practicum een dag na het tentamen ingeleverd moet worden en veel van ons ook nog Kunstmatige Intelligentie volgen
waardoor er twee practica omstreeks de tentamens ingeleverd moeten wotrden.

- De laatste praktikum opdracht sluit weinig aan bij de geleerde stof en heeft niet altijd iets te maken met concurrency, hetzelfde
geld voor sommige colleges van Jacco Bikker - Duidelijke tweesplitsing tussen het gedeelte van Bikker en van Tel, andere stof die niet
goed aansluit, bij de tentamens wordt half om half getoetst, dat is wel handig - Het stukje kansrekening (3 colleges) in dit vak, dat
kan wel weg! Zoals het vak dit jaar gegeven is werd deze stof totaal niet in de praktijk toegepast, wat heeft die te maken met
Concurrency? Het lijkt wel alsof men geen ander vak konden kiezen om dit stukje w iskunde bij te proppen. Ook was de uitleg rond dit
onderwerp weinig / onduidelijk / geen ondersteunend materiaal.

Gerard moet zijn hoorcolleges moderniseren. Het gebruiken van slides. Kansrekening veel te dominant.
-
Hij zal er ongetw ijfeld tegenop zien, maar nieuwe slides voor meneer Tel.
Het gedeelte over kansrekening. Ik kan begrijpen dat kansrekening nodig is, maar het is mij, na veel colleges over kansrekening,

niet duidelijk wat kansrekening in concurrency doet. Ik kan mij ook niet herinneren dat het ooit tijdens een college is uitgelegd. De
kwaliteit van de aantekeningen van Gerard Tel zou flink verbeterd kunnen worden. Het zou heel veel schelen als ze getypt worden in
plaats van geschreven en dan ingescand.

De colleges van de coördinator en andere docent handen een te groot verschil in formaat waardoor het voelde alsof je 2 sub
vakken volgt en die zelf moet samenvoegen tot een geheel iets. Een eenduidiger formaat zou wat makkelijker werken.

De tentamenstof. Helft van Gerard was voor mij duidelijk te verwachten, helft van Jacco niet. (Gaat over het deeltentamen want
eind tentamen moet nog komen). Ik vind dat boek ook matig. Had het liever niet gekocht. Veel behandelde dingen staan er niet eens
in.

Het derde practicum is te lastig. Het eerste tentamen vond ik veel te kort: van de vele vragen uit de opgavenbundel kwam bijna
niets terug. Je kon 90% van de stof perfect kennen en alle werkcollegeopgaven gemaakt hebben en vervolgens toch een
onvoldoende halen omdat een heel groot deel van de leerstof niet terug kwam op de toets.

Misschien kunnen de "slides" van gerard in powerpoint of pdf vorm(getypt) online worden gezet zodat er snel door gezocht kan
worden.

Bij het tentamen is het deel wat door gerard tel getoetst wordt erg duidelijk wat er geleerd moest worden door gewoon bij de
werkcolleges te zijn en de opgaven te maken. Bij het deel van Jacco Bikker daarentegen is er helemaal niks duidelijk wat je voor
vragen kan verwachten en wat er precies geleerd moet worden, waardoor het een onoverzichtelijk geheel is, en waardoor ook door
alle studenten significant lager is gescoord op het toetsdeel van Jacco.

Er zouden meer vragen kunnen komen over Jacco's deel. Er waren alleen oefenvragen over Gerard's deel.
More practicals, less exams.
Minder focus op gebruik van de GPU en graphics, meer op de technieken erachter. Kansrekening had ook meer praktische

voorbeelden kunnen gebruiken.
Uitgebreid antwoord bij (What did you think of the lab assignments), meer ondersteuning bij opencl. Leuk dat de paterns

besproken zijn, maar zonder een hands-on met scan, reduce etc, blijft het vager. Misschien een practicum opdracht (niet per se
verplicht) als oefening voor maken. Sowieso meer werkcollege opgaves over het deel van Jacco Bikker is fijn.

Het eindtentamen was te makkelijk, aangezien ik na een half uur klaar was en (uit nabespreken met anderen, voor zover ik weet)
alles goed had. De onverplichte practica waren te veel werk voor mij om allemaal te maken, en lijken een beetje overbodig werk voor
de docenten / studentassistenten. Dit is de vijfde keer dat ik precies dezelfde kansrekeningsstof krijg, kan dit niet samengevoegd tot
een Wiskunde voor Informatica-vak?

Wat ik wel moet zeggen is dat de deadline van Prac 3 niet heel praktisch is. Dit komt omdat het tentamen er twee dagen vlak voor
is. Nou, natuurlijk, practicum 3 was al heel lang beschikbaar. Maar het is een samenwerkingsopgave - je moet dus wachten op je
partner. En in mijn geval pakte dat ongunstig uit, waardoor het tentamen eigenlijk niet ging. Mijn vraag hiervoor is, plan de deadline
van het practicum of een week voor het tentamen, of een week erna, of maak het niet een samenwerkingsopgave (omdat het rond
een tentamen valt). Daarmee heb je zelf in de hand hoe je je tijd planten dus heb je altijd genoeg tijd om zelf te gaan studeren voor
het tentamen. Het tweede practicum vond ik wat minder, voornamelijk omdat wanneer je goed gokt (dus zonder onderzoek) waar je
begint met paralleliseren kunnen studenten die geen moeite doen eigenlijk de opgave direct goed hebben zonder goed te snappen
waarom. Het klopt, er zit een verslag bij. Maar dat kan je bij elkaar praten door te vragen wat je mede studenten daar hadden en het
vervolgens in eigen woorden op te schrijven. All in all, ik zelf heb op zich wel genoten van de tweede opgave, maar het voelde soms
wat flauw aan.



Nou, ik heb al heel veel gemeld in de bovenstaande stukken. Het belangrijkste lijkt me dat ik voor zou stellen om het vak in tweeën
te splitsen. Nu hebben beide onderdelen absoluut niks met elkaar te maken. Studenten zijn er ook erg in verdeeld: sommigen vinden
het deel van Jacco echt veel leuker dan het deel van Gerard, anderen vinden het juist precies andersom. Ik ben echt benieuwd of er
veel mensen zijn die beide delen leuk vonden. Het doel is ook heel anders per deel. Ik ben zelf absoluut niet geinteresseerd in het
schrijven van games of dingen op GPU, maar wel in de theorie achter concurrency. Nu moet er altijd wel een beetje een combinatie
zijn tussen praktijk en theorie, maar maak er dan twee vakken van: - een vak gericht op gametech-studenten, het deel van Jacco
(met een klein beetje theorie), - en een vak gericht op informatica/tw info/w iskunde-studenten, meer zoiets als het mastervak Parallel
Computing (of zoiets). Doe hier meer theorie in, en een klein beetje praktijk. Als je de vakken loskoppelt kun je ook veel verder gaan
in de stof. Dan leren studenten een stuk meer: nu is het eigenlijk zo oppervlakking dat het lijkt alsof we niet veel hebben geleerd.
Maar ja, ik studeer eigenlijk ook niet eens informatica, dus of ik echt veel recht van spreken heb, weet ik niet. Ik w ilde dit wel even
kwijt :-)

I feel like sometimes the lectures by Jacco were not really part of this course. There's a master course for optimization and
vectorization. While I understand that getting more out of cache hits and using SIMD can improve the performance, but I felt like it
was an entire different subject sometimes. While I enjoyed programming on the GPU eventually, it was really hard to get into. We
only had about 4 weeks to suddenly write C(-like) code w ithout much help. Especially suddenly working w ith pointers and structs was
something completely different. I did have some frustrations about that from time to time.

There seem to be 3 components in this course: * Classical concurrency w ith locks and consensus * Parallel programming *
Probability theory The probability theory part seems totally arbitrary and seems to have almost no connection w ith the other parts of
the course. It feels like a " Oh wait, we need probability somewhere in the bachelor, lets force it into concurrency because we can"
which really degrades the quality of the course in my opinion. The only relevance w ith concurrency is that monte carlo simulations can
be easily parallelized which is a far stretch in my opinion. I would like the probability part to be more subtle and have an actual use
w ithin the rest of the course. In its current form it's more irritating than interesting. I know probability theory is important, but this is
not the right way to teach it in my opinion. Jacco's parallel programming part is really fun but has some 'kinderziektes' . First of all, the
only exercise you get w ith the material you learn is the raytracer practical and the partical simulator. There are no assignments
whatsoever to prepare yourself for the exam. Second of all, the book that I bought is not very useful. It covers interesting patterns,
and then proceeds to explain them in every parallel programming framework imaginable _except_ OpenCL. It's a good book, but it
would be more useful to have a book that actually covers a framework that we are actively using in the course. I'd like to see a more
hands-on experience w ith multiple smaller practicals that guide you through the different patterns (scan, fold, recurrence, stencil
etc...) so that you actually learn what they do and can build op an intuition about them. Currently it's just "Learn the facts on the
slides" and hope you remind them until the exam so that you can fill in the facts. That's not interesting to me. That's a bit boring.
Which is a pitty because it's such a fun subject. Finally, I think just focusing on "games" in the slides about parallel programming
doesn't appeal to the w ide audience. 50% of the students (including me) aren't game-tech students and don't care that much about
games. There's so much more to parallel programming than games. Especially CUDA is really big w ithin the machine learning,; all the
big boys use it. Also stuff like Hadoop, Apache Spark, MapReduce employ parallel programming on big scale on multiple clusters of
computers to process Big Data And of course stencilling is big w ithin the image processing world. Where convolution kernels play an
important role. It would be great to emphasise that parallel programming is really important in _all_ these fields. This way the course
is more interesting for everyone. It's important to emphasize this because we are hitting the limit of how small things can become on
silicone. The only way we're gonna get faster programs in the future is to parallelise. And not only games w ill benefit from this. All
fields w ill benefit from this. So my concrete advice: * Give more context to the probability theory part because it feels out of place *
Have more assignments on parallel programming. Make it less of a " woordjes stampen" subject * Look at parallel programming in a
broader sense than just game to appeal to a w ider audience because parallel programming is taking over the world and w ill be the
new paradigm because we're hitting the limits of transistor size. This way the course is more appealing to non-gametech students as
well. If you want talk a bit more about the advice in person (I'd love to. I'd love to discuss about the feedback) hit me up w ith an
email (a.vanputten@students.uu.nl)

Geen tentamen om half negen! Colleges verspreiden over 2 dagen, niet over 3! Practicum 3 was niet slim bedacht vanwege het
GPU-gedeelte in OpenTK. Er werd geen tutorial gegeven voor het gebruik van OpenCL in OpenTK en ik heb er geen goede voor
kunnen vinden online(als die er wel zijn, geef dan een link). De Particles-opdracht was geen tutorial, dit was: hier heb je C# code, zet
het maar om zonder verdere uitleg.

praktikum 2 langer en beter onderwerp, praktikum 3 korter, meer voorbeelden in de informatica over binominaal coefficienten en de
CaS en TaS operaties, (een klein beetje) minder ray tracing en een opmerking bij de vak website dat het boek toch niet verplicht is (in
principe kon het vak zeker wel gehaald worden zonder boek).

Practicum 3 moet volledig op de schop, of zelfs weg. Helaas, want het idee van een pathtracer is echt super gaaf. Ik hoop dat jullie
een manier vinden om dit practicum te behouden, zonder mensen aan het huilen te maken in de toekomst. De stof over kansrekening
mag weg, het sluit echt niet aan bij concurrency. Leer me liever over het omzetten van seriele algoritmen naar parallelle, of over wat
er onderwater gebeurt met context-sw itchen en dat soort dingen. Ik mis de rol die het besturingssysteem speelt bij concurrency.

De laatste practicumopdracht moet wellicht iets duidelijker toegelicht worden. OpenCL was voor mij, en ik denk voor vele anderen,
zo ontzettend anders dan gewoon C#. Daarbij hielp het niet echt dat er vrij weinig documentatie te vinden is. (Wat bijvoorbeeld al
zou helpen, is standaard wat try catch in het voorbeeld inbouwen, zodat het iets makkelijker is voor de studenten om te bugfixen)

De studentenassistenten waren niet opgewassen tegen de stof. Dit kan komen doordat het nieuwe stof is. Er zou eventueel een
extra AiO bijgenomen kunnen worden. Heb zelf namelijk het idee dat Tom meestal de persoon was om dingen aan te vragen.

Het tweede gedeelte van Gerard Tel was middelbare school niveau kansrekening (Ik heb het gezien bij W iskunde D 4e / 5e klas),
naar mijn mening kan dat er sneller doorheen dan 4 colleges. Verder vond ik bij de laatste opdracht dat de aansluiting tussen
achterliggende theorie en code vrij onduidelijk was

The second assignment was exceptionally easy compared to the first and especially the third. Although the optional assignment
helped prepare for the last one, it was too big a step up until OpenCL for me. Especially since the other part of the course
(probabilities) was so very different.

Het enige kleine puntje wat ik kan bedenken is dat ik vantevoren niet zag aankomen dat de tweede helft van de colleges
voornamelijk over kansrekening ging. Waarschijnlijk ligt dit aan mezelf dat ik me niet volledig had ingelezen op deze cursus, maar
uiteindelijk heb ik ook van kansrekenen veel geleerd dus dat vind ik mooi meegenomen.

The professors are aware, but more information on OpenCL should be available before the final assignments. As for the rest, the
course was and is fine!

1. Wat doet kansrekening in godsnaam bij de stof? Er is héél kort uitgelegd wat een mogelijke connectie tussen concurrency en
kansrekening zou kunnen zijn, maar dit bleek verder nergens tijdens de colleges. Ik vind het erg raar en zonde om zoveel tijd te
besteden aan een onderwerp wat verder nauwelijks relevant voor het onderwerp lijkt. 2. De opdrachten missen wat consistentie qua
moeilijkheidsgraad. Ook is nog steeds bijna niet in te schatten wat er nodig is voor een 10. 3. TomJudge met feedback is leuk, maar
voegt helaas nog steed weinig toe. De feedback is alleen nuttig asl je code helemaal niet werkt. Als het net niet werkt heb je er niet
zoveel aan. 4. Er mag duidelijker worden gemaakt wat de samenhang is tussen de verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld tussen
Jacco's en Gerard's colleges.

Het naslagwerk van gerard's college's. Ik heb persoonlijk moeite met w iskunde, en misde de opdrachtenbundel met antwoorden
tijdens de college's. Toen die er was werd het een stuk makkelijker om stof te begrijpen. Het 3rde prakticum heeft iets meer van een
introductie nodig. Mijn team maar ook andere teams hadden veel moeite met het prakticum.

Veel mensen snapten niet wat kansrekening te maken had met concurrency
GEEN HANDGESCHREVEN INGESCANDE PAPIERTJES (Gerard Tel). Het vervelende hieraan was dat als je een term w ilde opzoeken, je

niet gebruik kon maken van ctrl f. Jacco Bikker had van mij wat minder op de graphics kant in hoeven te gaan. En wat betref beide
docenten: het vaak concurrency zou moeten gaan over het parallel maken van systemen. Maar ik denk dat minstens de helft over
totaal andere dingen ging (zoals kansberekening).

Van een aantal medestudenten kreeg ik het idee dat iets meer begeleiding of houvast voor OpenCL welkom was geweest. Ik
merkte dat mensen bijvoorbeeld al niet w isten hoe pointers nou precies werken. Logisch, want veel studenten hebben hier enkel een
achtergrond in C# of Java. Verder vond ik het heel lastig in te schatten wat nou precies over het deel van dr. Bikker gevraagd ging
worden. Op het eerste deeltentamen had ik zelfs het idee dat er iets te veel punten werden toegekend aan het kennen van definities
van termen. Het kennen van zo'n definitie laat totaal niet zien of je snapt hoe het werkt. Op het tweede tentamen werden naar mijn
idee al betere vragen gesteld "wat is het verschil", een andere mogelijke vraag zou zijn "welk patroon zou hier goed werken" of "wat
is in deze situatie het voordeel van A i.p.v. B".

Aan prakticum 3 kan het een en ander verbeterd worden, zoals info over updaten/connecten met grafische kaart
Het was niet helemaal duidelijk wat voor vragen je kan verwachten over de stof die Jacco Bikker verteld heeft. Nu zal er volgende

keer wel een oefententamen nieuwe stijl zijn die hier licht op zal schijnen maar een aantal werkcollegeopgaven over de stof van
Jacco Bikker kan handig zijn.



N = 52

Avg. = 2.8

Std. dev. = 0.8

N = 52

Avg. = 7.8

Std. dev. = 1.4

For the openCL part needs to be a tutorial of some sort since lots of students had difficulty programming in openCL.
Cursusrooster erg onhandig (maandag tot 7 uur 's avonds, dinsdag maar 1 college, en dan donderdag 9 uur 's ochtend voor maar 1

werkcollege). Vooral het eerste tentamen vond ik erg apart. Het was een 100% theorie toets, terw ijl in de colleges wel zaken zoals
Amdahl's wet, Work en Span, Master Theorem, etc. behandeld werden (waar tevens ook werkcollege opgaven van waren), en deze
bereken-opgaven kwamen totaal niet voor in het tentamen. Het was niet duidelijk wat je kon verwachten op het tentamen.

Het enige minpuntje is dat ik me niet goed kon voorbereiden op het deel van Jacco Bikker tijdens de toets. Dit kwam omdat er geen
oefenvragen/voorbeeldvragen ter beschikking waren. Ik had het gevoel dat ik hierdoor het toetsdeel van Gerard Tel veel beter onder
controle had dan het deel van Jacco Bikker.

Concurrency practica lenen zich best goed voor een beetje competitie tussen studenten en competitie zorgt er volgens mij wel voor
dat iedereen net even wat beter zijn best gaat doen. Misschien is het leuk om iets van een competitie te organiseren waarbij de
beste programma's van een practicum even besproken worden en ook waarom nou juist die programma's zon geweldige speedup
geven.

Maybe give a bit more explanation regarding the opencl assignment.
Naar mijn mening is er veel ruimte voor verbetering voor de laatste opdracht. OpenCL sloot niet goed aan op de voorkennis uit

eerdere vakken en bovendien is de documentatie en software voor OpenCL dermate slecht dat het erg vertragend werkt bij het
maken van de opdracht.

Jouw oordeel
Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de cursus?

Heel moeilijk Heel makkelijk

1 2 3 4 5

1.9% (1) 36.5% (19) 46.2% (24) 11.5% (6) 3.8% (2)

Welk cijfer geef je de cursus als geheel?

(0) 0% 1

(1) 1.9% 2

(0) 0% 3

(0) 0% 4

(0) 0% 5

(6) 11.5% 6

(15) 28.8% 7

(13) 25% 8

(14) 26.9% 9

(3) 5.8% 10

Reacties



Reacties
Tel, G. (Gerard)

We hebben expliciet gevraagd om de enquete zoveel mogelijk in te vullen (om het vak bij te kunnen sturen) en met 53 invullingen ben ik
best tevreden. De studenten zijn positief over het vak: op 1 vraag na staan alle w ijzers in het groen, dwz over Concurrency heeft men op die
punten positiever geantwoord dan over de andere vakken in periode 2.

Waar men duidelijk negatiever over oordeelt is de inhoudelijke samenhang. Uit de open vragen blijkt dat men met name ontevreden is over
de behandeling van Kansrekening (4 hoorcolleges) binnen Concurrency. Nu volgt uit het Utrechtse model (van de zgn. Ingedaalde Wiskunde)
dat Kansrekening ergens behandeld moet worden. Of dat binnen Concurrency is, waarbij we dan deze slechtere inhoudelijke aansluiting
voor lief nemen, moet eigenlijk beslist worden door de Onderw ijsdirecteur. Evt op aanbeveling van de OAC.

Ik vond de afw isseling tussen de twee docenten (Jacco en Gerard) heel leuk: we vertelden heel verschillende dingen, ieder op onze eigen
manier, maar daardoor werd het thema van twee kanten belicht en dat is goed. Humor en enthousiasme spatten er van beide delen af, dus
de conclusie "top duo" had ik zelf al een beetje getrokken en dit wordt door de enquete bevestigd.

Er wordt w isselend gereageerd op het gebruik van krijt+aantekeningen (ipv het gebruikelijke beamen+presentatie+boek). Als ik de
opmerkingen hierover turf, krijg ik toch nog het idee dat de positieve reacties in de meerderheid zijn. Maar het kan zeker een puntje van
aandacht zijn volgend jaar, misschien kan ik de tegenstanders iets tegemoet komen, bv. met zinvolle literatuurverw ijzingen (Cormen heeft
bv. ook hoofdstukken over kansrekening).

Over de roostering was men vrij neutraal. Het kwam erop neer dat je voor Concurrency driemaal naar den unief moet komen, steeds op of
over de randen van de dag, terw ijl je meestal per vak maar twee dagdelen wordt verwacht. Ik hoop dat, na een jaar zo'n "onaantrekkelijk"
rooster, we Concurrency volgend jaar een wat prettiger rooster kunnen geven. 
We hebben ieder (tweemaal) twee dagen vrij hard gewerkt om de toets van donderdag, op vrijdagmiddag nagekeken te hebben; dit wordt
eenmaal genoemd in de enquete.

Dan de praktikumopdrachten; hierover heb ik mijn eigen ideeën en die zijn hieronder aangevuld met de mening van Praktikumleider Tom: 
P1, Iban Calculator, was duidelijk een succes, deze is door vrijwel iedereen gemaakt en goed ook. Dus behouden!
Over P2, RushHour, werd het meest gezegd dat deze te makkelijk was, omdat er al een programma gegeven was wat je "alleen maar"
moest parallelliseren. Omdat parallelliseren ook al het doel van P3 was, zouden we P2 kunnen vervangen, bv door het vroegere NetChange.
Deze werd ooit als moeilijk gezien, maar vorig jaar was hij met TomJudge2 toch best te doen. Dit zou dan wel passen in een verandering van
onderwerp: want om NetChange in het practicum te stoppen, moet er dan ook wel wat stof over message passing in het HC behandeld
worden. Als we besluiten kansrekening uit Concurrency te zw iepen, zou daar best tijd voor zijn. Maar waar gaat Kansrekening dan naartoe?
P3, Path Tracer, werd als moeilijk ervaren en teveel werk. Misschien kan deze worden aangepast tot Mandelbrot. Is al bekend van
Imperatief, en biedt leuke mogelijkheden voor concurrency: er moet een GUI zijn waarbij je met de muis kan slepen, en het rendering moet
parallel per tile (waarbij een tile op het scherm komt zodra die tile klaar is). Uitdagingen zijn concurrency combineren met interactie met GUI
(dat is tricky, want je moet rendering onderbreken als er verschoven wordt en nieuwe taken starten) en conflicten met de UI-thread
voorkomen (bijvoorbeeld bij het uitlezen van een bitmap om te tekenen waar op dat moment op wordt gerenderd). Het kan eventueel op de
GPU, maar dat wordt te veel werk.

Bikker, J. (Jacco)

Dank allemaal voor de uitvoerige feedback! Dit was voor mij de eerste keer 'Concurrency', en daarmee een behoorlijke uitdaging. Het was
prettig om dit met een 'rot in het vak' te doen; de samenwerking met Gerard was inspirerend en prettig, zoals ook door jullie geconstateerd
is.

De les voor mij is duidelijk: volgend jaar minder praten over ray tracers. :) Ik zal m'n best doen; het lijkt me goed om volgend jaar een aantal
voorbeelden buiten de graphics te zoeken. GPGPU blijft; dit is een belangrijke recente ontw ikkeling met een sterke link met concurrency die
naar mijn mening behandeld moet worden. Dit in het prakticum doen aan de hand van Mandelbrot is een optie. Ik denk dat er ook nog wel
andere mogelijkheden zijn (nog verder van graphics af) om het nut van de GPU aan te tonen, waarbij de omvang van de opdracht naar
beneden kan en juist GPU-specifieke concurrency issues wat meer aandacht kunnen krijgen.

Een ander punt dat ik graag ter harte w il nemen is de voorbereiding voor de tentamens. Het moet zeker mogelijk zijn om vooraf
oefenopgaven te geven (zoals wel met de onderwerpen van Gerard is gebeurd).
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