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 הקורס תאור

 
 לא ממקורות כתוצאה, מדוייקים פחות נעשים גם הם, יותר ונגישים גדולים נעשים הנתונים מסדי בעוד
, עקרונות, היסוד במושגי שימע נסיון ויעניק ילמד הקורס. וודאות חוסר בעלי הווצרות ותהליכי אמינים
 הקורס, בפרט .נתונים מסדיב המחקר מתוך, מידע לניהול לליותכ במערכות וודאות חוסר לניהול ושיטות
 וניהול, עקביים לא נתונים סדימ מעל שאילתות, מידע בהמרת שלמות-אי, חלקיים נתונים מסדי על ילמד
 .הסתברותיים נתונים מסדי

 
 הקורס דרישות

 
 סטודנט כל, בנוסף .)20%( תכנותי אחדו )50%( תיאורטיים מהם שלושה, תרגילים ארבעה יכיל ורסהק

 ).30%( מראש שתקבע רשימה מתוך הקורס בנושאי מאמר להציג יידרש
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:English version 
 

As data becomes bigger and more accessible nowadays, it also entails increasing 
levels of uncertainty, due to noisy data resources and noisy data-generation processes. 
The course will give a gentle introduction to, and practical experience with, various 
concepts, principles and techniques for managing uncertainty in general-purpose data 
management systems, as established in database research.  In particular, the course 
will teach the concepts of incomplete databases, incompleteness in data exchange, 
inconsistent databases, and probabilistic databases. 

 
Long version: 

 
As data becomes bigger and more accessible nowadays, it also entails increasing 
levels of uncertainty. The presence of uncertainty is due to noisy data resources, as 
well as noisy data-generation processes such as natural language processing, 
imprecise measurements, and integration of sources with possible conflicts. The 
course will give a gentle introduction to, and practical experience with, various 
concepts, principles and techniques for managing uncertainty in general-purpose data 
management systems, as established in database research. The first part of the course 
will introduce the concept of an incomplete database and its application to data 
exchange. The second part will cover aspects of inconsistent databases and consistent 
query answering. The third part will teach the notion of a probabilistic (relational and 
semistructured) database, and inference of query answers. The course requirements 
include both theoretical and implementation assignments. 

 




