Lampiran II
Cara Menggunakan Aplikasi :
Untuk menjalankan program Sistem Pakar Identifikasi Kerusakan Handphone Menggunakan Turbo Prolog dan Delphi  yaitu dengan cara double klik pada file Identifikasi Kerusakan handphone.exe, setelah itu kita akan masuk pada menu utama Dalam Tampilan Delphi..
	Didalam menu utama terdapat tiga tombol yaitu konsultasi, mengolah data, Keluar dan menu file, Menu admin, Menu Help.
Apabila hendak masuk ke sistem pakar, klik tombol konsultasi atau menu file pilih konsultasi maka kita akan masuk pada halaman utama di prolog. Untuk melakukan konsultasi pilih No1 maka akan muncul pertanyaan untuk konsultasi dan user hanya memasukkan pilihan jawaban dengan y untuk (ya) atau t untuk (tidak), user harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan untuk mendapatkan kesimpulan. Setelah mendapatkan kesimpulan maka akan muncul pertanyaan apakah anda ingin konsultaasi lagi (y/t) apa bila di jawab y (ya) maka akan muncul pertanyaan kembali, apabila di jawab t (tidak) maka akan kembali ke menu utama di prolog. Apabila user memilih No2, maka kita akan kembali ke menu utama.
Untuk melakukan Pengolahan Data, klik tombol Mengolah Data atau menu admin pilih Mengolah Data dan kita harus mengisikan nama dan password apabila nama dan password yang diisikan benar maka kita akan diperkenankan untuk melakukan pengolahan pengetahuan.
	Didalam pengolahan pengetahuan terdapat input Kerusakan, penjelasan, Solusi, dan gejala-gejala. Dalam proses penambahan jenis Kerusakan baru maka klik tombol tambah dan isi nama Kerusakan baru, di dalam pengisian data tidak boleh menekan tombol enter, apa bila dalam penambahan kerusakan baru, gejala belum ada dalam daftar gejala maka dapat ditambah dengan menekan tombol menambah gejala kerusakan. Di dalam penambahan data semua menu input harus terisi semua untuk dapat disimpan.
	Untuk menguji data baru, klik tombol keluar yang ada pada menu mengolah Data, klik tombol konsultasi.
	Untuk Mengetahui Tips-tips masalah Handphone klik Menu File pilih tips tentang ponsel pili tips yang diinginkan Maka akan muncul halaman Tips untuk pindah Tips klik menu-menu tips  atau klik Prev page atau Next page.
	Untuk mengetahui program yang digunakan klik Menu Help pilih Info Program maka  tampila halaman Help Berisi Info Program, untuk keluar klik tombol Ok.
Untuk mengetahui nama pembuat program klik menu Help pilih Contact Us maka akan tampil halaman Help berisi Identitas pembuat program, untuk keluar klik tombol Ok.
	Untuk keluar dari sistem, klik tombol keluar atau klik menu pilih Exit  maka kita akan keluar dari Program.
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