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maken. Voor wat betreft OpenCL is een toolbox

de kernels. Maar wanneer de nieuwe aange-

aan VisionLab toegevoegd. Gebruikers kunnen

kondigde hetrogene CPU/GPU architecuren op

hiermee OpenCL host code schrijven op basis
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