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BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang masalah
Sistem pakar adalah program komputer yang merupakan cabang dari penelitian ilmu komputer yang disebut AI(Artificial Intelegence). Tujuan ilmu AI adalah membuat sesuatu menjadi cerdas dalam hal pemahaman melalui program komputer yang ditunjukkan dengan sutau konsep dan metode inferensi simbolik atau penalaran yang dilakukan komputer, dan berkenaan juga bagaimana suatu pengetahuan digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang akan direpresentasikan kedalam suatu program.
Handphone(HP), telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan handphone dimulai dengan munculnya system AMPS (Advanced Mobile Phone System) yang pada akhirnya, pada pertengahan tahun 90-an diperkenalkan systen GSM (Global System for Mobile comunication) di Eropa yang banyak digunakan pada masa sekarang ini. Karena dengan teknologi GSM ditemukan teknologi baru pengiriman pesan melalui SMS (Short Message Service). Terlebih lagi dengan munculnya teknologi ponsel CDMA (Code Devision Multiple Access) saat ini.
Ponsel pada masa perkembangannya telah mengalami peningkatan, baik dari segi fisik maupun menu-menu dan sistem operasinya. Saat ini kualitas  suatu ponsel  tidak hanya dinilai dari kemampuan berkomunikasi lewat suara saja tetapi juga dari segi teknologinya, teknologi terkini yang sedang popular saat ini adalah teknologi 3G yang mana dengan teknologi 3G kita bisa berbicara lewat handphone sambil melihat lawan bicara kita.
Diharapkan dengan program ini kita dapat menemukan langkah-langkah yang cepat dalam memperbaiki Handphone, karena permasalahan-permasalahan pada ponsel sering  kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Akan lebih baik jika kita dapat memperbaiki handphone kita sendiri tanpa menyerahkannya pada teknisi handphone dengan begitu kita dapat menghemat pengeluaran kita.
Perumusan Masalah
Sistem Pakar ini dikembangkan untuk menemukan langkah-langkah yang cepat dalam memperbaiki handphone dengan melihat kondisi atau gejala-gejala yang ada menggunakan bahasa pemrogaman komputer.
Maksud
Tujuan dari pembuatan Sistem Pakar ini menggunakan Delphi dan prolog  adalah :
	Sistem ini dibuat untuk mengidentifikasi  kerusakan suatu handphone

Sebagai pilihan bahasa pemrograman yang mudah digunakan untuk membuat suatu program yang bersifat Sistem Pakar.
Untuk mempermudah dalam memperbaiki kerusakan suatu handphone.
	Menambah wawasan ilmu pengetauan dalam bidang komputer dan khususnya pada handphone.
Tujuan
Sebagai pengetahuan bagi teknisi handphone maupun orang biasa dalam menemukan kerusakkan handphone.
Mendokumentasikan pengetahuan dari seorang pakar dan buku-buku handphone yang ada.
Batasan Masalah
Beberapa batasan masalah pada program ini yaitu :
	Sistem Pakar ini dikembangkan menggunakan  bahasa pemrograman Delphi dan Prolog.

Penekanan  Sistem ini adalah perancangan program komputer untuk mengidentifikasi kerusakan Handphone dengan melihat kondisi atau gejala-gejala yang ada.
Sumber pengetahuan diperoleh dari pakar handphone dan buku-buku mengenai handphone.
	Data atau pengetahuan yang sudah ada tidak boleh dihapus.
	Sistem Pakar ini ditentukan untuk kerusakan-kerusakan yang umum terjadi.

Dalam Penambahan atau  pengolahan data tidak boleh bertentangan dengan rule yang sudah ada.

 

