Cara menjalankan “Sistem Pakar Pendiagnosa Penyakit Tanaman Vanili Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor”, yaitu :
	Jalankan aplikasi sistem pakar ini dengan memilih toolbar Start  pada Visual Basic 6.0 atau menekan tombol F5 pada keyboard, maka akan tampil form Login seperti dibawah ini.
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	Klik pada combo box untuk memilih jenis user. Ada tiga jenis user, yaitu pengguna, pakar dan system engineer. Apabila user memilih pengguna maka akan tampil form utama bagi pengguna seperti pada gambar berikut ini.
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Pada form utama bagi pengguna terdiri dari 3 pilihan menu, yaitu : Konsultasi, Info dan Panduan.
	 Apabila user memilih menu konsultasi maka akan tampil form konsultasi seperti gambar berikut ini.
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Langkah-langkah untuk melakukan konsultasi adalah:
	Jawab pertanyaan dengan memilih option Ya atau option Tidak.
	Masukan bobot nilai kepastian pada kotak isian.
	Untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya tekan tombol lanjut.
	Untuk membatalkan konsultasi tekan tombol keluar.
	Untuk mengulangi pertanyaan dari awal tekan tombol ulangi.

Proses tanya jawab tersebut akan berlangsung sampai ditemukan diagnosa yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Setelah ditemukan diagnosa, maka akan tampil form hasil konsultasi seperti pada gambar berikut ini.
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Pada form hasil konsultasi terdapat 2 tombol, yaitu: tombol cetak untuk menampilkan form cetak laporan, dan tombol tutup untuk kembali ke form konsultasi. Apabila user memilih tombol cetak maka akan tampil form cetak laporan seperti pada gambar berikut ini.
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Pada form cetak laporan terdapat 3 tombol, yaitu : tombol preview untuk melihat hasil konsultasi, tombol print untuk mencetak hasil konsultasi, dan tombol tutup untuk mengakhiri konsultasi.
	Apabila pada form login user memilih pakar atau system engineer, maka user harus mengisi password terlebih dahulu. Jika berhasil maka akan tampil menu utama seperti pada gambar berikut ini.
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Pada form utama di atas terdapat 5 pilihan menu, yaitu : akuisisi pengetahuan, ganti password, konsultasi, info, dan panduan. Tetapi, menu ganti password hanya dapat diakses oleh system engineer saja.

	Apabila user memilih menu akuisisi pengetahuan maka akan tampil pilihan, yaitu: basis pengetahuan dan basis aturan. Kemudian apabila user memilih basis pengetahuan maka akan tampil pilihan menu, yaitu : 



	Menu Macam Penyakit

Menu macam penyakit digunakan untuk melakukan proses penambahan, pengubahan dan penghapusan data pengetahuan penyakit. Apabila user memilih menu ini maka akan tampil form macam penyakit seperti pada gambar berikut ini.
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Langkah-langkah untuk menambah, mengubah dan menghapus adalah sebagai berikut.
	Menambah data pengetahuan penyakit

	Tekan tombol tambah.
	Ketikkan nama penyakit, nilai cf hipotesa, definisi, dan solusi pada kotak isiian yang sesuai.
	Tekan tombol simpan.

	Mengubah data pengetahuan penyakit

	Klik kontrol daftar penyakit yang ingin diubah.
	Ubah data pengetahuan yang di inginkan dengan memasukan data pengetahuan yang baru.
	Tekan tombol edit, maka akan tersimpan secara otomatis. 

	menghapus data pengetahuan penyakit

	Klik kontrol penyakit yang ingin dihapus.
	Tekan tombol hapus.
	Pilih Ya jika yakin ingin di hapus dan pilih No jika tidak.


	Menu Macam Gejala

Menu macam gejala digunakan untuk melakukan proses penambahan, pengubahan dan penghapusan data pengetahuan gejala. Apabila user memilih menu ini maka akan tampil form macam gejala seperti pada gambar berikut ini.
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Langkah-langkah untuk menambah, mengubah dan menghapus adalah sebagai berikut.

	Menambah data pengetahuan gejala

	Tekan tombol tambah.
	Ketikkan gejala baru pada kotak isiian gejala.
	Tekan tombol simpan.

	Mengubah data pengetahuan gejala

	Klik kontrol daftar penyakit yang ingin diubah.

Ubah data pengetahuan yang di inginkan dengan memasukan data pengetahuan yang baru.
	Tekan tombol edit, maka akan tersimpan secara otomatis. 

	menghapus data pengetahuan gejala

	Klik kontrol daftar penyakit yang ingin dihapus.
	Tekan tombol hapus.
	Pilih Ya jika yakin ingin di hapus dan pilih No jika tidak.


	Apabila user memilih menu basis aturan maka akan tampil form basis aturan seperti pada gambar berikut ini.
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pada kontrol combo box di atas, jika di klik maka akan tampil gejala-gejala pada tiap penyakit yang dipilih dan kaidah produksinya. Tombol tutup untuk keluar dari form basis aturan. Kemudian jika di kilk tombol tambah basis aturan maka akan tampil form tambah aturan. Form tambah aturan seperti pada gambar berikut ini.
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Pada kontrol combo box di atas jika di klik terdapat pilihan macam-macam penyakit. Jika dipilih salah satu nama penyakit maka akan tampil gejala-gejala dari penyakit tersebut yang sudah ditandai. Apabila user ingin menambahkan aturan baru maka tandai pada daftar gejala-gejala, kemudian tekan tombol simpan gejala untuk menyimpan aturan baru, maka akan keluar pesan aturan sudah ditambahkan, lalu tekan OK. Tombol batal untuk membatalkan dan kembali ke form basis aturan.

	Apabila user ingin mengtahui identitas pembuat aplikasi sistem pakar ini, maka user dapat memilih menu info, sehingga akan tampil form info seperti pada gambar berikut ini.
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	Apabila user memilih menu panduan maka akan tampil form panduan seperti berikut ini.
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Form di atas diguanakan untuk melihat panduan cara menggunakan sistem pakar ini khususnya bagi pengguna. Pada form diatas terdapat combo box pilihan panduan, jika di klik maka akan terdapat menu-menu pilihan panduan. Jika di pilih salah satu maka akan tampil penjelasan dari panduan yang user pilih. Tombol keluar untuk keluar dari form panduan.

	Apabila user memilih menu ganti password maka akan tampil form password administrator seperti berikut ini.
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Form password administrator digunakan untuk mengganti password pakar dan system engineer, di mana proses untuk mengganti password ini hanya dapat dilakukan oleh system engineer. cara untuk mengganti password, yaitu dengan cara mengklik kontrol combo box, kemudian pilih user yang akan di ganti passwordnya, lalu pada kotak isiian ketikan password baru, lalu tekan tombol ubah maka akan tampil pesan konfirmasi “Yakin Password Akan Di Ubah” jika ya tekan Yes dan jika tidak tekan No.




