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Esse livro guia voce passo a passo no ensino de como criar bancos de
dados, popula-los com dados, extrair apenas os dados que voce
precisa e muito mais.Descrio do livroData de publicao: 15 de

fevereiro de 2015Aprenda o SQL Bsico e Habilidades de Bancos de
DadosSaber como fazer consultas em SQL e fazer pesquisas em um
banco de dados uma habilidade essencial se voc um Administrador
de Banco de Dados, Administrador de Sistemas ou Programador.
Passo a Passo em PortugusEsse livro guia voc passo a passo no

ensino de como criar bancos de dados, popul-los com dados, extrair
apenas os dados que voc precisa e muito mais. Esse livro usa uma
linguagem simples, clara e concisa, toda projetada para ajud-lo a
aprender SQL da maneira mais fcil possvel.Eis algumas das coisas
que voc ir 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 aps ter sido criada. Como

extrair tudo, ou apenas alguns, dados de um banco de dados. Como
recuperar e classificar dados. Realizar clculos matemticos usando



SQL como mdia, encontrar o maior nmero 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 declaraes e
clusulas SQL eficientes. Como e por qu criar relacionamentos em

seus bancos de dados. A diferenas entre inner, outer, right e left join.
Como executar subconsultas SQL. Como construir declaraes SQL

complexas usando clusulas mltiplas e operadoresManeiras de resumir
dados em seus bancos de dadosE muito mais...Funciona com
Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, SQLite, IBM DB2,

PostgreSQL, Microsoft Access e Oracle.Voc pode usar as consultas
SQL e conceitos encontrados em SQL para Inicia

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=SQL para Iniciantes&s=sebooks

