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• Implementasi di Bidang
Kedokteran dan Kesehatan
– MYCIN

• Digunakan untuk mendiagnosa
infeksi akibat bakteri dan
menyarankan antibiotik untuk
pengobatannya

• Dibuat oleh Edward Shortliffe dari
Universitas Stanford.
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• Implementasi di Bidang
Keuangan
– PAYE (Pay As You Earn)

• Untuk penghitungan pajak di
Inggris

• Dibuat oleh I.S. Torsun dari
Universitas Bradford Inggris

• Basis pengetahuan
direpresentasikan dengan aturan
produksi

• Teknik inferensi yang digunakan
adalah backward chaining

• Dapat mengakses data dari basis
data yang dibuat menggunakan
INGRES (program DBMS), dan
COBOL
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• Implementasi di Bidang Industri
dan Teknik
– PROSPECTOR

• Digunakan untuk membantu menemukan
lokasi yang mengandung bahan tambang

• Basis pengetahuannya berisi aturan
berdasarkan data empiris dan taksonomi
beberapa jenis mineral dan batu-batuan

• Direpresentasikan dengan aturan produksi
• Untuk mengetahui apakah suatu daerah

mengandung bahan tambang, lebih dahulu
dilakukan survei keadaan geologi dan
pengambilan contoh tanah dan batu-
batuan

• Berdasarkan data hasil survei ini,
PROSPECTOR akan memberikan
rekomendasi apakah daerah tersebut
layak untuk dieksplorasi

• Berdasarkan rekomendasi ini akan
diputuskan apakah akan dilakukan
penggalian atau tidak

• Telah berhasil ditemukan molibdenum di
Washington State, seharga kurang lebih
100 juta US$
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• Implementasi di Bidang Industri
dan Teknik
– OPERA (OPERator Advisor)

• Digunakan pada pusat pengolahan data,
Banca Brescia, Italia, untuk mendiagnosa
dan menangani kerusakan pada jaringan
komputer PDP 11/70.

• Dijalankan pada malam hari, untuk
menggantikan supervisor system manager

• Dibuat menggunakan Common LISP
• Teknik representasi yang digunakan

adalah Frame
• Tugas yang dapat dilakukan OPERA :

– Identifikasi penyebab kerusakan (H/W
maupun S/W)

– Memberitahukan cara perbaikan sistem
– Menyelamatkan data
– Memulai pekerjaan dari saat terjadinya

kerusakan
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• Implementasi di Bidang
Industri dan Teknik
– SHEARER

• Untuk diagnosa kerusakan mesin
pemotong batubara tipe AM500

• Terdiri atas 3 sistem :
– sistem mekanik, sistem hidrolik, dan

sistem elektrik
• Dapat siaga 24 jam penuh
• Lebih cepat dalam mendiagnosa

kerusakan
• Dibangun menggunakan shell

bernama SAVOIR
• Teknik representasi

pengetahuannya menggunakan
aturan produksi

• Teknik inferensinya forward
chaining
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• Implementasi di Bidang
Industri dan Teknik
– XCON dan XSEL

• Digunakan untuk merancang
sistem komputer

• Dibuat atas kerjasama Digital
Equipment Corporation (DEC) dan
para peneliti di Universitas
Carnegie Melon (CMU)

• Dibuat menggunakan OPS5
• XCON membantu menterjemahkan

pesanan pelanggan untuk sistem
komputer seri DEC VAX 11/780.

• XSEL dimaksudkan untuk
membantu tenaga pemasaran DEC
memilihkan komponen untuk
sistem VAX agar sesuai dengan
keinginan pembeli
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• Implementasi di Bidang Industri
dan Teknik
– BERT (Brickwork expERT)

• Sistem Pakar desain bangunan
• Digunakan untuk memeriksa sebuah

desain bangunan, kemudian memberikan
beberapa nasihat untuk perbaikan

• Dibuat oleh J.A. Bowen dari Universitas
Reading Inggris.

• Mampu menerima masukan dalam bentuk
gambar

• File gambar diubah menjadi format
masukan berbentuk teks menggunakan
program Drawing Conversion Program
(DCP) yang dibuat menggunakan C

• BERT dibangun menggunakan MUFL
(Multi Formalism Language)
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• Implementasi di Bidang Industri
dan Teknik
– DELTA

• Untuk mendiagnosa kerusakan pada
mesin-mesin “Diesel Electric Locomotive”

• Dibuat oleh General Electric Company

– DENDRAL
• Untuk analisa struktur molekul suatu

senyawa yang belum diketahui
• Suatu senyawa dianalisa menggunakan

“mass spectrometer” dan “nuclear
magnetic resonancy equipment”

• Data hasil analisa dimasukkan ke
DENDRAL

• DENDRAL akan membuat struktur
molekulnya

• Dibuat di Universitas Stanford
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• Implementasi di Bidang Industri
dan Teknik
– DOZER

• Untuk diagnosa kerusakan alat berat jenis
buldozer

• Sangat membantu bagi para mekanik yang
belum ahli dalam menangani kerusakan
alat berat

• Waktu perbaikan akan lebih cepat
• Dapat digunakan untuk melatih calon

mekanik dalam mendiagnosa kerusakan
alat berat

• Dibuat oleh Iman Prasetya dari IPB Bogor
menggunakan shell EXSYS versi 2.1

• Basis pengetahuan diperoleh dari tabel
matriks kerusakan dan wawancara dengan
pakar

• Teknik representasinya adalah jaringan
semantik dan aturan produksi
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• Implementasi di Bidang Industri
dan Teknik
– EL

• Digunakan untuk menganalisa rangkaian
elektronika yang tersusun atas transistor,
dioda dan resistor

• Basis pengetahuan diisi dengan prinsip-
prinsip rangkaian elektronika seperti
hukum Ohm, hukum Kirchof, karakteristik
komponen elektronika, dan teori transistor

• Dapat juga digunakan dalam pengajaran
operasi dan desain rangkaian elektronika

– HEATINGS
• Untuk pengontrolan proses pembakaran

batubara
• Menggunakan sensor yang dihubungkan

ke komputer
• Dibangun menggunakan C+M PROLOG
• Teknik representasi : aturan produksi dan

frame
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• Implementasi di Bidang
Manajemen
– ADVER

• Untuk menentukan strategi media
periklanan yang sesuai dengan
kondisi internal dan eksternal
perusahaan dengan parameter
biaya iklan per seribu pemirsa

• Dibuat oleh S.A. Muktirizka dari IPB
Bogor

• Dibangun menggunakan PC+
• Teknik representasi : frame dan

aturan produksi
• Teknik inferensi forward chaining

dan backward chaining
• Ketidakpastian diukur dengan

faktor kepastian (certainty factor)
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• Implementasi di Bidang
Manajemen
– DISTAN87

• Untuk penentuan strategi distribusi
pemasaran produk agroindustri

• Dibuat oleh Noviyanto R.A dari IPB Bogor

– FOLIO
• Digunakan untuk membantu para pialang

dan manajer portofolio dalam mengatur
investasi dari para kliennya.

• FOLIO akan menentukan investasi yang
sesuai, apakah di bursa saham, pasar
uang, atau perdagangan berjangka bursa
komoditi

• FOLIO juga memberi nasehat bagaimana
caranya meminimunkan kehilangan akibat
pajak dan inflasi
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