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Introduktion til SQL Lars Ingesman Hent PDF Forlaget skriver: Bogen omhandler databaser og SQL og kan
bruges af alle der ønsker at lære hvordan man udnytter databaser på nettet heriblandt datamatiker-

/datanomstuderende.

Introduktion til SQL - databaser på nettet giver en generel indføring i relationel databaseteori og dermed
begreber som tabeller, kolonner, normalisering mv.

SQL - Structured Query Language - der er blevet standardsproget til håndtering af relationelle databaser,
gennemgås i detaljer. Der lægges ud med udformning af simple forespørgsler og sluttes af med anvisninger
på, hvorledes man let kan konstruere ret avancerede applikationer. Således sættes læseren i stand til at

udnyttede store muligheder som ligger i, at man ved hjælp af en web-browser har adgang til informationer fra
en vilkårlig computer et vilkårligt sted i verden.

Bogen er beregnet som lærebog ved datamatikeruddannelserne og uddannelser på tilsvarende niveau. Dens
praktiske fokus gør den desuden velegnet for alle, der ønsker at lære, hvordan man udnytter databaser på

nettet.. Målgruppe: Beregnet som lærebog ved datamatikeruddannelserne

 

Forlaget skriver: Bogen omhandler databaser og SQL og kan bruges
af alle der ønsker at lære hvordan man udnytter databaser på nettet

heriblandt datamatiker-/datanomstuderende.

Introduktion til SQL - databaser på nettet giver en generel indføring i
relationel databaseteori og dermed begreber som tabeller, kolonner,

normalisering mv.
SQL - Structured Query Language - der er blevet standardsproget til
håndtering af relationelle databaser, gennemgås i detaljer. Der lægges

ud med udformning af simple forespørgsler og sluttes af med
anvisninger på, hvorledes man let kan konstruere ret avancerede
applikationer. Således sættes læseren i stand til at udnyttede store
muligheder som ligger i, at man ved hjælp af en web-browser har
adgang til informationer fra en vilkårlig computer et vilkårligt sted i

verden.

Bogen er beregnet som lærebog ved datamatikeruddannelserne og
uddannelser på tilsvarende niveau. Dens praktiske fokus gør den

desuden velegnet for alle, der ønsker at lære, hvordan man udnytter
databaser på nettet.. Målgruppe: Beregnet som lærebog ved

datamatikeruddannelserne



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Introduktion til SQL&s=dkbooks

