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CARA MENGGUNAKAN APLIKASI
Untuk menjalankan aplikasi sistem pakar untuk melakukan diagnosis penyakit saluran pencernaan dengan certainty facto, yaitu : 
	Jalankan aplikasi sistem pakar dengan memilih toolbar start pada Visual Basic 6.0 atau menekan tombol F5 pada keyboard, maka akan tampil form menu utama seperti pada gambar berikut :
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Di dalam menu utama ini terdapat 3 menu yaitu : 
	Menu pakar 

Pemakai  
Bantuan. 
	Pakar
	Pada menu pakar antara lain : login, logout, dan keluar. Sebelum pakar mengakses pengetahuan, pakar harus login dahulu dengan mengisikan nama dan password dengan benar, lalu tekanlah tombol OK. Tombol logout digunakan apabila pakar ingin kembali ke menu awal program, sedangkan untuk keluar dari program bisa menggunakan tombol keluar.
	Pengetahuan yang bisa diakses pada menu utama adalah pengetahuan gejala, pengetahuan penyakit, dan pengetahuan yang berisikan aturan pada sistem pakar.
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Pengetahuan gejala berisi kode gejala dan nama gejala, dalam form input pengetahuan gejala ini pemakai dapat menambah pengetahuan gejala denga menekan tombol tambah, menghapus dengan menekan tombol hapus, mengubah dengan menekan tombol edit, menyimpan dengan menekan tombol simpan, dan keluar dari menu input pengetahuan gejala ini dengan menekan tombol keluar.
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Pengetahuan penyakit berisikan keterangan penyakit secara lengkap meliputi kode penyakit, nama penyakit, pengertian, penyebab, pengobatan, dan nilai faktor kepastian hipotesa penyakit yang berasal dari pakar.
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Aturan berisikan pengetahuan mengenai relasi (hubungan) antara penyakit dan gejala-gejalanya.

file_9.png

file_10.wmf


Pakar bisa mengubah aturan penyakit sesuai dengan keinginannya setiap saat melalui menu ubah pengetahuan basis aturan. Caranya adalah dengan menentukan penyakit yang akan diubah pada daftar penyakit, lalu menentukan gejala-gejala yang ingin diubah pada daftar gejala, kemudian disimpan sehingga nantinya bisa menjadi aturan yang baru.
	Pemakai

Langkah-langkah untuk melakukan konsultasi pada aplikasi sistem pakar ini adalah sebagai berikut :
	Pilihlah menu pemakai, lalu pilih pada sub menu konsultasi.
	Isikanlah identitas pasien secara benar yaitu, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat, setelah itu tekan tombol OK maka sistem akan memanggil menu konsultasi seperti yang tampak pada gambar di bawah ini :
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Pada menu konsultasi ini pemakai akan melakukan proses konsultasi, di mana pasien harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Kemudian pemakai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa jawaban ya atau tidak. Jawaban ya berarti pasien akan diminta untuk mengisikan nilai bobot kepastian gejala tersebut dimulai lebih besar dari 0.00 sampai dengan 1.00. Tombol hasil penyakit akan tampil apabila penyakit sudah terdiagnosa, Tombol detail penyakit berfungsi untuk menampilkan hasil konsultasi, sedangkan tombol istilah berfungsi untuk melihat istilah-istilah kedokteran yang ada pada saat melakukan konsultasi.
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Menu daftar istilah ini akan membantu pemakai dalam memahami istilah-istilah kedokteran.
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	Hasil konsultasi ini menampilkan hasil penyakit yang telah terdiagnosa dan gejala-gejalanya disertai nilai faktor kepastian dari penyakit tersebut. Selain itu, menampilkan juga identitas pemakai yang telah melakukan konsultasi. Hasil CF yang didapatkan dari sistem pakar untuk melakukan diagnosis penyakit saluran pencernaan dengan certainty factor ini diperoleh dari :
	Nilai bobot kepastian paling kecil dari gejala yang dialami saat konsultasi dikalikan dengan nilai CF hipotesa penyakit.
	Hasil tersebut dijadikan persen yaitu dikalikan dengan angka 100
	Faktor kepastian (certainty factor) menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu penyakit.
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Pada penjelasan lengkap ini pemakai bisa mengetahui penjelasan lengkap mengenai penyakit yang sudah terdiagnosa dengan menekan tombol penjelasan lebih lengkap, isinya adalah pengertian, penyebab, pengobatan dari penyakit tersebut. Sistem akan menampilkan pesan “maaf, sistem tidak bisa mendiagnosa penyakit diderita oleh pasien jika penyakit tidak terdiagnosa.




