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Prosta Analiza ruchu WWW
Dana jest tabela zawierająca informacje o ruchu sieciowym dla pewnego serwisu
internetowego (Odwiedziny). Dodatkowo w tabeli AdresyIP zapisano informa-
cje o znanych adresach IP.

drop table Odwiedziny;
drop table AdresyIP;

create table Odwiedziny (
data date not null, /* data otwiedzenia strony */
ip varchar(15) not null, /* adres IP klienta */
strona varchar(32) not null, /* pobrana strona */
ref varchar(32), /* adres poprzednio oglądanej strony (lokalnej lub zdalnej) */
primary key (data,ip,strona)

);

create table AdresyIP (
ip varchar(25) not null primary key,
kraj varchar(3)

);

Napisz następujące zapytania SQL:

1. wypisz (bez powtórzeń) adresy IP z których odnotowano odwiedziny, lecz
nie występują w tabeli AdresyIP,

2. dla każdego adresu IP (z którego odnotowano chociaż jedne odwiedziny),
podaj liczbę odwiedzin, wynik uporządkuj malejąco według liczby odwie-
dzin,

3. wpisz adresy IP z których odwiedzono tylko jedną stronę (ale być może
wielokrotnie),

4. wypisz liczbę odwiedzin z poszczególnych krajów, jeśli dla jakiegoś adresu
IP nie jest znany kraj, należy go wypisać pod nazwą kraju NIEZNANY,

5. wypisz adresy IP z których odwiedzono wszystkie dostępne strony,

6. wypisz pary adresów IP (ip1, ip2), ip1 < ip2, z których odwiedzano ten
sam zbiór stron (nie interesują nas krotności oraz kolejności odwiedzin)

7. wypisz liczby odwiedzin w poszczególnych miesiącach od 2014-01 do 2014-
10, jeśli w danym miesiącu brak odwiedzin należy wypisać 0, (wersja za
50% punktów: bez wypisywania zer)
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8. wypisz długość najdłuższego łańcucha odwiedzin (o1, . . . , ok), takiego, że:
oi.ip= oi+1.ip, oi.data < oi+1.data, oi.strona = oi+1.ref,

9. wypisz IP i datę rozpoczęcia najdłuższej wizyty na stronie (lub wizyt jeśli
jest takich więcej), jako wizytę definiujemy ciąg odwiedzin pochodzących
z tego samego adresu IP w których kolejne odwołania nie różnią się więcej
niż 15 minut,

10. wypisz pary adresów IP (ip1, ip2), ip1 < ip2, z których odwiedzano ten
sam multi-zbiór stron, tzn. istotne są krotności odwiedzin, ale nie jest
istotna kolejność.

Jeśli w treści polecenia nie został określony sposób uporządkowania wyników,
proszę wybrać dowolne zdroworozsądkowe uporządkowanie.

Rozwiązania proszę przesłać emailem na adres walen@mimuw.edu.pl w postaci:
Tytuł: BD 2014 - Jan Kowalski jk123456
Treść:
/* zadanie 1 */
SELECT ....

/* zadanie 2 */
/* BRAK */

...
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