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Project beschrijving
In het verlengde van het onderzoek van de MIPS onderzoeksgroep naar intelligente hypertekst- en hypermediasystemen
is de groep sinds september 1994 betrokken in een IWT onderzoeksproject, samen met de onderzoeksgroepen LMUG
(Labo Algemene Metallurgie, Siderurgie en Fysische Metaalkunde - Universiteit Gent) en BIKIT (Babbage Instituut
voor Kennis en Informatietechnologie - Universiteit Gent). Doel van dit onderzoeksproject is het ontwerpen van een
interactief kennissysteem voor materiaaleigenschappen (IKEM) dat bedrijven uit de metaalsector kan helpen bij het
uitbouwen van een systematische inventarisatie van de kennis die binnen het bedrijf aanwezig is omtrent de invloeden
van productieprocesparameters op materiaaleigenschappen. Metallurgische ingenieurs tewerkgesteld in de onderzoekslaboratoria of in de ontwikkelingsafdelingen van grote metaalverwerkende bedrijven hebben immers in toenemende
mate behoefte aan een goede ondersteuning door elektronische dokumentbeheerssystemen om efficiënter te kunnen
werken met de grote hoeveelheden zeer gespecialiseerde informatie die ze dagelijks gebruiken. Idealiter zouden de
ingenieurs graag een betere ondersteuning krijgen, niet alleen bij het opsporen en het terugvinden van dokumenten, maar
ook bij het ontsluiten van de waardevolle kennis vervat in die dokumenten, en bij het voorstellen van deze kennis in een
formaat dat later kan gebruikt worden door andere computergebaseerde ondersteuningshulpmiddelen. Het IKEM project
tracht nu juist zo’n systeem te ontwikkelen door een open hypermedia omgeving te bouwen, bovenop een bestaand
groupware produkt (Lotus Notes), dat precies dit soort funktionaliteit zal bieden aan de eindgebruiker (zie figuur).

Een dokument uit de dokumenten databank van IKEM.
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Doel van het ganse IKEM project is dan ook het ontwikkelen van een zo volledig mogelijke verzameling onderling
gekoppelde computerhulpmiddelen die het de ingenieur mogelijk maken van semi-automatisch “niet-gestructureerde”
metallurgische kennis, opgeslagen in verschillende vormen van (multimediale) elektronische documenten, te gaan
omzetten in meer “gestructureerde” metallurgische kennis, die dan later kan gebruikt worden om bijvoorbeeld simulatie
software en expert systemen te voeden. De documenten zelf zijn onderling hypertextueel verbonden en geïndexeerd met
behulp van een diepgaand uitgewerkte concept-gebaseerde thesaurus, zodat zij in groepsverband door de gebruikers
kunnen geannoteerd, geïnterpreteerd en gevalideerd worden met betrekking tot de metallurgische kennis die ze bevatten.
De 3 hoofdcomponenten van het IKEM systeem zijn momenteel de volgende:
• co-operatieve annotatie module
de dokumenten die in het systeem ingebracht worden, en die automatisch geïndexeerd worden met behulp van de
concept-gebaseerde thesaurus, kunnen geannoteerd worden door de gebruikers van het systeem, om hiermee bvb. te
wijzen op interessante passages in een dokument, of om de aandacht te vestigen op mogelijks controversiële gegevens
• kennis extractie module
de inhoud van de (tekstuele) dokumenten en hun annotaties, samen met de ingebouwde kennis die beschikbaar is in de
concept-gebaseerde thesaurus, worden gebruikt om semi-automatisch logische asserties uit de dokumenten te extraheren,
als een krachtig hulpmiddel om de metallurgische kennis vervat in de dokumenten in een bruikbaar formalisme te vatten
• collectieve validatie module
eens de metallurgische kennis stapgewijs uit de dokumenten geëxtraheerd is, worden zowel die gevonden kennis als de
logische representatie die hiervoor door de kennis extractie module gegenereerd is, gevalideerd door de eindgebruikers
Het IKEM project is zopas begonnen aan zijn tweede, finale onderzoeksjaar, nadat in het eerste jaar reeds een aantal
belangrijke resultaten werden verwezenlijkt, o.a. op het gebied van het concept-gebaseerd indexeren van dokumenten. In
het tweede jaar zal vooral aandacht besteed worden aan de wijze waarop groepgebaseerde activiteiten zoals de cooperatieve annotatie en collectieve validatie van multimedia dokumenten optimaal kunnen ingepast worden in het
standaard hypermedia interactie model. Er zal ook nauwkeurig bestudeerd worden hoe de bedrijven die deelnamen aan
het project hun werkwijzen hebben aangepast of veranderd na de installatie van een eerste protype van het systeem.
Verwacht mag worden dat het systeem op termijn uitgroeit tot een werkomgeving die een metaalverwerkend bedrijf vlot
kan inzetten bij het beheer van de elektronische dokumentatiestromen binnen het bedrijf, om aldus bij te dragen tot een
betere valorisatie van de rijke kennis en ervaring verworven door haar werknemers tijdens hun dagelijkse activiteiten.
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