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Kijkje in virtuele
3D wereld
Rob de Bruin k.i.piersma@rug.nl

Open dag Centrum voor High Perfomance
Computing en Visualisatie

Op woensdag 12 december a.s.
organiseert het Centrum voor
High Performance Computing en
Visualisatie (HPC/V) een open dag in
de Zernikeborg.
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