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OMSCHRIJVING

Als beginnende gebruiker maakt u in deze Basiscursus kennis met de gestructureerde vraagtaal SQL. SQL
(Structured Query Language) is een internationaal geaccepteerde standaardtaal die in elke relationele
database is ingebouwd. Met behulp van deze moderne, gemakkelijk te leren vraagtaal kunt u achter de
standaard in- en uitvoerschermen van de relationele database kijken en gegevens in elke willekeurige
combinatie en volgorde opvragen. Aan de hand van de ingebouwde logische en rekenkundige operatoren
van SQL kunt u met de opgeslagen gegevens direct waardevolle informatie samenstellen.In deze
Basiscursus leert u omgaan met relationele databases met behulp van de daarbij behorende gestructureerde
vraagtaal SQL. Aan bod komen de belangrijkste opdrachten van SQL en de wijze waarop met behulp van
deze commando´s SQL-vragen kunnen worden samengesteld.Deze tweede herziene druk is uitgebreid en
aangevuld met informatie voor de beginnende websiteprogrammeur. Er wordt ingegaan op de functie van
SQL voor internet en de toepassing van SQL in webpagina´s.Alle basisvaardigheden worden stapsgewijs
en op een begrijpelijke manier uitgelegd en aangevuld met oefeningen, zodat u snel leert wat u in de
dagelijkse praktijk nodig hebt.De externe bijlagen bij dit boek zijn helaas niet meer beschikbaar.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Dit gedeelte is een inleiding tot de fundamentele SQL-opdrachten SELECT en FROM.

Te volgen voor SQL Server, ... Na de basiscursus relationele databases was dit voor mij een goede
vervolgstap om kennis te vergaren over het werken met SQL.

In de vorige les heb je geoefend met het uitvoeren van SQL queries in PHPMyAdmin. ... begin dan bij de
pagina Basiscursus PHP. Cursusinhoud. Basiscursus PHP.
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