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Login
Langkah awal menjalankan program ini, pilih file dengan nama expert_system .exe , form yang pertama terbuka adalah form Open, sebagaik berikut :
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Jika kita memilih ‘Login’, maka akan diminta untuk memasukkan user dan password kemudian akan masuk ke form utama sebagai berikut:
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 yang mana dalam form utama ini terdapat bebrapa menu diantaranya adalah menu Berkas, Informasi, Penelusuran, About dan LogOut. Dan apabila kita memilih Publik maka dalam menu utama akan ada beberapa menu yang tidak dapat di jalankan.

Pada menu Berkas terdapat sub menu Gejala yang mana jika di klik akan muncul form sebagai berikut:
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Untuk mengedit nama gejala, pilih tombol Edit kemudian ganti nama gejala.Jika akan disimpan pilih tombol simpan dan untuk membatalkan pilih tombol Batal.

Jika ingin menambah gejala lain, pilih tombol tambah, tuliskan nama gejala yang akan dimasukkan, kemudian tekan tombol simpan jika akan disimpan, dan tekan tombol batal, jika tidak akan disimpan.
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Jika kita klik Lihat Data maka akan ditampilkan form sebagai berikut:
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Jika yang dipilih menu penyakit, menu ini berisi kode penyakit, nama penyakit , penyebab, pengendalian dan nilai CF. Jika kita klik form penyakit maka akan membuka form  sebagai berikut :
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Jika akan mengedit nama penyakit, penyebab, pengendalian dan nilai CF pilih tombol Edit jika kemudian akan muncul tombol Simpan dan Batal. Jika akan menyimpan pilih tombol Simpan dan untuk membatalkan pilih tombol Batal.





Untuk menambah penyakit kita tinggal memasukkan nama penyakiy, penyebab, pengendalian dan nilai CF nya kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan dan Batal untuk membatalkan.
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Jika kita klik Lihat Data maka akan ditampilkan form sebagai berikut:
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Menu Basis Aturan digunakan untuk olah data pengetahuan kaidah produksi yang mana formnya adalah sebagai berikut:
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Misalnya kita pilih nama penyakit Bercak Hitam maka gejala-gejala penyakit bercak hitam akan dicentang dan jika kita akan menambahkan gejala baru kita hanya mengklik gejala tersebut kemudian jika akan menyimpan pilih tombol simpan dan batal untuk membatalkannya.




Tombol daftar aturan jika diklik maka akan muncul form sebgai berikut:
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Jika kita mengklik Lihat Semua Aturan maka akan ditampilkan semuanya sedangkan jika user memilih salah satu penyakit saja maka yang akan ditampilkan hanya daftar aturan pada penyakit tersebut.






Jika user ingin melakukan konsultasi maka pilih tombol penelusuran maka akan muncul form sebgai berikut:
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Sebagai contoh, jika kita pilih gejala seperti gambar diatas maka tekan ‘Ya’, kemudian tentukan nilai CF, klik tombol ‘Proses’. Demikian seterusnya sampai gejala yang terakhir sehingga akan diperoleh kesimpulan berupa nama penyakit, penyebab, pengendalian dan nilai CF (Besarnya nilai kepercayaan untuk penyakit tersebut) seperti yang dapat dilihat dalam form dibawah ini:
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Jika ingin mencetak hasil konsultasi tersebut pilih tombol cetak maka akan muncul form laporan sebagai berikut:
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