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 למתחילים SQLורס ק

 תרגיל – 7הרצאה 

 ביותר הפופולרית יםהמיל
-וה 01/01/2016שנשאלו בין  בכותרות של שאלות פעמים 10לפחות שימת כל המילים השונות, בהן נעשה שימוש כתבו שאילתה המחזירה את ר

בהן  השונותולות בתוצאות זה המילה עצמה, מס' הפעמים בהם נעשה בה שימוש ומס' השאלות . העמודות שצריכות להיות כל07/01/2016

 נעשה בה שימוש בכותרת השאלה.

 ביותר כלפי מטה.הרשימה צריכה להיות ממויינת לפי מס' השימושים, מהמילה הפופולרית 

 מבחינתנו, התו שמפריד בין מילים הוא רווח.

ריק.  string -כדי להחליף אותם ב REPLACE, )פסיק(. כדי להתעלם, השתמשו בפונקציה  -. )נקודה( ו )סימן שאלה(יש להתעלם מהסימנים ? 

 ריק(. string-פסיק ב-)מחליף את הנקודה redgreenblueיחזיר   SELECT REPLACE(‘red;green;blue’, ‘;’,’’)למשל, 

 שראינו בהרצאה. STRING_SPLITלעשות שימוש בפונקציה ניתן  –להזכירכם 

ALL/ANY 

 ALL -שימוש ב
מבין  ( הגדול ביותרViewCountעם מספר הצפיות ), הכותרת, תאריך היצירה ומספר הצפיות של השאלה Id -כתוב שאילתה שמחזירה את ה

 .באותו היוםהשאלות שהתפרסמו 

 .ALLלכתוב את השאילתה הזאת ביותר מדרך אחת. לטובת התרגול, כתבו אותה תוך שימוש באופרטור אתם מסוגלים בשלב זה של הקורס 

 

 ANY-שימוש ב
צפיות. בשלב  50,000-ביותר מ של כל המשתמשים שפירסמו לפחות שאלה אחת שזכתה DisplayName -וה Id -כתבו שאילתה המחזירה את ה

 .ANYלכתוב את השאילתה הזאת במספר דרכים. לטובת התרגול, כתבו אותה תוך שימוש באופרטור זה של הקורס אתם מסוגלים 

 השאלות שפופולריות ביותר בכל התגים שלהן
 התגים שמשוייכים לאותה השאלה. בכל הכי הרבה פעמים שנצפו  שאלותכתבו שאילתה המחזירה את כל ה

שלצורך הדוגמא, השאלה ) #C( ובתג צפיות 1000-שהשאלה הכי נצפית בו זכתה לצורך הדוגמא ב) SQLיש שאלה שמתוייגת בתגים כלומר, אם 

פעמים, שזה  2000פעמים )אם היא נצפתה  15,000אותה בתוצאות רק אם היא נצפתה לפחות כללו  –( צפיות 15,000-הכי נצפית בו זכתה ל

 (.אל תכללו אותה בתשובות - #Cשל  מהכמותאבל פחות  SQLשל  מהכמותיותר 

  סדר הפוך לפי מספר הצפיות.שלפו את מזהה השאלה ואת הכותרת שלה, ומיינו ב
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 EXCEPT-ו INTERSECT -שימוש ב
)כלומר שהיא תחת  #cשל כל המשתמשים שכתבו גם שאלה בנושא  DisplayName -וה Id -כדי להביא את ה EXCEPT-ו INTERSECT -שתמשו בה

 (.Comments)בטבלה  StackOverflow -אולם לא כתבו אף תגובה ב( sql)כלומר שהיא מתוייגת תחת  sqlוגם שאלה בנושא התג הזה( 

  או להיפך. sqlאבל לא כתבו שאלה בנושא  c#אמורה לכלול משתמשים שכתבו שאלה בנושא  לאהשליפה הזאת 

 (.2016אם מסתכלים על הדטאבייס של שנת  270למעשה, אמורות לחזור מעט מאד שורות )
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