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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.
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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SQL PARA INICIANTES PDF - Are you looking for eBook SQL para Iniciantes PDF? You will be
glad to know that right now SQL para Iniciantes PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find SQL para Iniciantes or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. SQL
para Iniciantes PDF may not make exciting reading, but SQL para Iniciantes is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with SQL para Iniciantes PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with SQL para
Iniciantes PDF. To get started finding SQL para Iniciantes, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of SQL PARA INICIANTES PDF, click this link to download or
read online:

SQL para Iniciantes Baixar (PDF or ePub) Preston Prescott GRATIS

PDF File: SQL para Iniciantes

Ler ou baixar Online SQL para Iniciantes PDF, ePub, Mobi Gratis Preston Prescott Livre livros especiais para atender o seu
passatempo de leitura. Baixe agora!, Esse livro guia você passo a passo no ensino de como criar...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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Como chegar ao sim
http://new.beebok.info/br-1398334770/como-chegar-ao-sim.html

Uma das mais importantes obras da área de negócios, Como chegar ao sim já ajudou
milhões de pessoas a adotar uma forma mais inteligente, amistosa e eficaz de negociar.
Baseado no trabalho do Projeto de Negociação de Harvard, grupo que estuda e atua em
todos...
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Quincas Borba
http://new.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...

[PDF]

O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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After
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http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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Minutos de Sabedoria
http://new.beebok.info/br-1441414584/minutos-de-sabedoria.html

Minutos de Sabedoria é uma obra de filosofia motivacional e inspiratória, escrita para as
pessoas que buscam elevar-se moral, intelectual e espiritualmente. Neste livro estão
reunidos pequenos pensamentos de sabedoria, que nos transmitem luz, paz, amor e
serenidade, elevando...
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Tudo por você
http://new.beebok.info/br-1171294107/tudo-por-voce.html

Autora Best-seller do The New York Times e do USA TODAY Quarto livro da família
Kowalski! O maior desafio de suas vidas! Estar sempre viajando a trabalho é a desculpa
perfeita para Mitch Kowalski se livrar de mulheres que desejam prendê-lo. Contudo, ele
fica extremamente...
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O Dever e a Paixão
http://new.beebok.info/br-594480771/o-dever-e-a-paixao.html

A princesa Aisha é obrigada a se casar com Zoltan, um bárbaro, para que ele possa ser
coroado. Apesar de sua rebeldia, Aisha se sente cada vez mais atraída por ele!

[PDF]

Encontro de Desejos
http://new.beebok.info/br-972620830/encontro-de-desejos.html

RAINHAS DO ROMANCE 099 – ENCONTRO DE DESEJOS – SARAH MORGAN Libby
Westerling colocou-se a venda em um leilão beneficente no intuito de arrecadar fundos
para a ala infantil do hospital onde é enfermeira. Ela não estava em busca de romance,
por isso, pediu para que...
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