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atas berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan judul “Klasifikasi Fasies Seismik Secara Otomatis Menggunakan 
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bermanfaat. 

Lampung Selatan, 15 Juli 2021 

 

Penulis, 

 

 

Muhammad Ichsan 


