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Samenvatting

Het identificeren van gedupliceerde tuples in data wordt ook wel het Entity Res-
olution (ER) probleem genoemd. Deze gedupliceerde tuples zijn tuples die het-
zelfde concept representeren. Dit komt voor bij verschillende toepassingen zoals
nieuwsaggregatie websites waar nieuwsberichten die over hetzelfde onderwerp
gaan worden gëıdentificeerd. Hiermee wordt voorkomen dat meerdere berichten
over hetzelfde onderwerp aan de gebruiker worden gepresenteerd. Een andere
toepassing is de migratie van klantgegevens bij een fusie waar het identificeren
van tuples die naar dezelfde klant verwijzen cruciaal is.

Vanwege de diversiteit in toepassingen wordt het ER probleem in de literatuur
op verschillende manieren geformuleerd. De twee meest voorkomende formulerin-
gen zijn identity resolution en deduplication. Het doel in identity resolution is om
duplicaten van een gegeven tuple in een gegeven database te vinden. Het doel
van deduplication is om gedupliceerde tuples in een gegeven database te vinden
en ze samen te voegen om zodoende de kwaliteit van de database te verbeteren.

Het ER probleem beperkt zich echter niet tot (normale) deterministische
databases. Het komt namelijk ook voor in toepassingen met probabilistische
databases. Dit zijn databases waar elk tuple of attribuut wordt geassocieerd met
een kans die bijvoorbeeld een indicatie is voor de betrouwbaarheid. In dit proef-
schrift wordt het ER probleem in probabilistische databases bestudeerd. Hierbij
komen de volgende vijf uitdagingen aan bod.

De eerste uitdaging is dat in tegenstelling tot deterministische data, bij prob-
abilistische data de semantiek van het identity resolution probleem niet duidelijk
is. Bij identity resolution op deterministische data is het doel om het meest
overeenkomende tuple in de database aan een tuple te koppelen. Het doel bij het
koppelen van probabilistische data is niet zo duidelijk omdat naast de notie van
het meest overeenkomende tuple ook de notie van het meest waarschijnlijke tuple
bestaat.

Het op een efficiënte manier omgaan met identity resolution in probabilistis-
che data is de tweede uitdaging die wordt beschreven in dit proefschrift. Om de
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semantiek van identity resolution op probabilistische data te definiëren maken
we gebruik van possible worlds (mogelijke werelden) semantiek van onzekere
data. Hiermee beschouwen we een probabilistische database als een kansverdeling
over een verzameling van deterministische databases. Elk van deze databases is
een zogenaamde mogelijke wereld. Daarmee is elke mogelijke wereld een deter-
ministische database die bestaat met een bepaalde kans. Het aantal mogelijke
werelden van een probabilistische database kan exponentieel zijn en dit maakt
näıeve berekening van de gedefinieerde semantiek in de praktijk niet haalbaar.

In veel toepassingen waar het probleem van identity resolution zich voordoet
is de probabilistische data verspreid over een aantal nodes. Het op een efficiënte
manier omgaan met gedistribueerde probabilistische data bij het toepassen van
identity resolution is de derde uitdaging die in dit proefschrift wordt beschreven.

De vierde uitdaging is deduplication in probabilistische data. Net als bij de-
terministische data, is het doel van deduplication bij probabilistische data om
de kwaliteit van de database te verbeteren. We stellen echter vast dat het niet
vanzelfsprekend is dat de kwaliteit van de probabilistische database ook daadw-
erkelijk verbetert bij het toepassen van deduplication. Daarom is het garanderen
van een kwaliteitsverbetering van een probabilistische database bij het toepassen
van deduplication een van de uitdagingen die worden beschreven in dit proef-
schrift.

In veel toepassingen van het ER probleem bevindt de data zich in een aantal
heterogene databronnen. Schema matching wordt gebruikt om de schema’s van
heterogene databronnen op elkaar aan te laten sluiten. In deze toepassingen van
het ER probleem is schema matching een onvermijdelijke stap in het oplossen
van het ER probleem. Het omgaan met schema matching vereist menselijke
kennis over de context van de data. Dit is in tegenstelling tot de volledig geau-
tomatiseerde ER die we voorstellen bij toepassingen waar het ER probleem zich
voordoet. Het op een effectieve manier omgaan met schema matching op een
volledig geautomatiseerde manier is daarom de vijfde uitdaging die in dit proef-
schrift wordt beschreven.

De structuur van dit proefschrift is als volgt.
In hoofdstuk 1 beschrijven we de motivatie achter dit onderzoek, de onder-

zoeksvragen die worden beantwoord in dit proefschrift en de bijdragen van dit
onderzoek.

Hoofdstuk 2 bevat de voorlopige definities en concepten die in het gehele proef-
schrift worden gebruikt. We presenteren de onzekere datamodellen en bespreken
de literatuur op het gebied van ER.

In hoofdstuk 3 beschrijven we ER in de context van probabilistische data.
Hierbij wordt de possible worlds semantiek toegepast op onzekere data om op die
manier de semantiek van ER in probabilistische data te definiëren. Deze aanpak
voor het berekenen van de gedefinieerde semantiek is afhankelijk van een similar-
ity functie die wordt gebruikt om de mate van overeenkomst tussen twee tuples
te berekenen. Hierbij maken we onderscheid tussen twee klassen van similarity
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functies, de contextvrije en de contextgevoelige functies. Vervolgens introduceren
we een zogenaamd PTIME algoritme voor contextvrije similarity functies en we
gebruiken Monte Carlo benadering voor de contextgevoelige similarity functies.
Bestaande contextgevoelige similarity functies hebben hoge response tijden en dit
maakt deze functies erg inefficiënt bij het toepassen van het Monte Carlo algo-
ritme. In dit hoofdstuk introduceren we een nieuwe en efficiënte contextgevoelige
similarity functie die wel geschikt is voor het Monte Carlo algoritme. Een verdere
optimalisatie wordt bereikt door het paralelliseren van het algoritme door middel
van het MapReduce raamwerk.

Hoofdstuk 4 beschrijft het identity resolution probleem in gedistribueerde
probabilistische data. We introduceren een volledig gedistribueerd algoritme om
de semantiek van het identity resolution probleem, zoals beschreven in hoofd-
stuk 3, te kunnen berekenen. Ons algoritme vereenvoudigt de data op elke node,
waarmee een significante vermindering van de benodigde brandbreedte en re-
sponse tijden wordt gerealiseerd in vergelijking met de standaard aanpak. Een
ander voordeel van dit algoritme is dat het geen globale informatie nodig heeft
en niet afhankelijk is van het bestaan van bepaalde nodes.

Hoofdstuk 5 gaat over het deduplication probleem in probabilistische data
met als doel het verbeteren van de kwaliteit van deze data. We gebruiken de
hoeveelheid onzekerheid, oftewel de entropie, van de probabilistische database
als een kwaliteitsmetriek. Vervolgens introduceren we een efficiënte manier om
deze metriek te berekenen. Ook introduceren we een functie om gedupliceerde
probabilistische tuples samen te voegen. Deze functie wordt gebruikt om een
efficient algoritme te ontwerpen dat een geschoonde database met een zo klein
mogelijke entropie produceert. Dit leidt tot een significante verbetering in de
resultaten van de zoekopdrachten op de database.

Het doel van hoofdstuk 6 is om een volledig geautomatiseerd data integratie
systeem te bouwen. Het grootste probleem dat in dit hoofdstuk wordt aangepakt
is het schema matching probleem. We introduceren een algoritme dat gebruik
maakt van achtergrond kennis die impliciet aanwezig is in de functionele afhanke-
lijkheden. We gebruiken deze kennis voor het vinden van correlaties en gebruiken
dit voor het aansluiten van de bronschema’s en het genereren van een zogenaamd
mediated schema. Het algoritme is gebaseerd op een probabilistisch data model
om zodoende de onzekerheid in data-integratie systemen te kunnen modelleren.

Als laatste worden in hoofdstuk 7 de conclusies beschreven en worden er mo-
gelijkheden voor toekomstig onderzoek besproken.


