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Descrição do livro
Data de publicação: 15 de fevereiro de 2015
Aprenda o SQL Básico e Habilidades de Bancos de Dados
Saber como fazer consultas em SQL e fazer pesquisas em um
banco de dados é uma habilidade essencial se você é um
Administrador de Banco de Dados, Administrador de Sistemas
ou Programador.
Passo a Passo em Português
Esse livro guia você passo a passo no ensino de como criar
bancos de dados, populá-los com dados, extrair apenas os
dados que você precisa e muito mais. Esse livro usa uma
linguagem simples, clara e concisa, toda projetada para ajudálo a aprender SQL da maneira mais fácil possível.
Eis algumas das coisas que você irá aprender quando ler SQL para Iniciantes:
Como criar e excluir bancos de dados.
Como projetar tabelas e que tipos de dados usar e quando.
Maneiras de popular seu banco de dados e tabelas com dados.
Como alterar uma tabela após ter sido criada.
Como extrair tudo, ou apenas alguns, dados de um banco de dados.
Como recuperar e classificar dados.
Realizar cálculos matemáticos usando SQL como média, encontrar o maior número em um conjunto
e mais.
Formatar os dados em um banco de dados incluindo retornar os dados como caixa alta ou baixa e
mais.
Como escrever declarações e cláusulas SQL eficientes.
Como e por quê criar relacionamentos em seus bancos de dados.
A diferenças entre inner, outer, right e left join.
Como executar subconsultas SQL.
Como construir declarações SQL complexas usando cláusulas múltiplas e operadores
Maneiras de resumir dados em seus bancos de dados
E muito mais...
Funciona com Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, SQLite, IBM DB2, PostgreSQL, Microsoft
Access e Oracle.
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Você pode usar as consultas SQL e conceitos encontrados em SQL para Iniciantes pra funcionar em
qualquer banco de dados SQL incluindo SQL Server, MySQL, PostgreSQL e Oracle.
Inestimável para programadores de computador...
Todos, até o mais simples dos programas de computador interagem com um banco de dados. Não
importa a linguagem que você esteja usando, você eventualmente precisará criar, ler, atualizar ou
excluir dados de um banco de dados. As consultas que você irá aprender nesse livro funcionam com
qualquer linguagem de programação, incluindo PHP, Python, Ruby e mais. SQL para Iniciantes
ensina a você como trabalhar com sucesso com bancos de dados SQL e fazer uso dele em seus
aplicativos.
Ótimo para estudantes também.
Se você precisa aprender sobre programação em banco de dados e a linguagem SQL para sua aula,
esse livro será um sopro de ar fresco e um salva-vidas para você. O autor não fala em uma
linguagem complicada como muitos professores. Ele será ensinado passo a passo, para que você
possa entender a linguagem de consulta estruturada e possa passar em suas provas.
Role para baixo e clique no botão “Buy Now” para começar a aprender SQL hoje!
Você pode ler o livro no seu dispositivo Kindle, computador, tablet ou smartphone.
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Faça o download ou leia online SQL para Iniciantes Preston Prescott , The regular type of
help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because sql para iniciantes are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your sql para iniciantes so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
sql para iniciantes are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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