متخصص ارشد طراحی وب سایت با زبان برنامه نویسی Php

هدف دوره :پرورش متخصص طراح وب سایت که بتواند در این حوزه کسب درآمد کند.

سرفصل دوره(مقدماتی)
• متغیرها و عملگرهای ریاضی
• آرایه ها
• دستور شرطی  ifو  elseو عملگرهای منطقی ،مقایسه ای
• دستور ، Switchحلقههای For ، WhileوForeach
• توابع)(Functions
• توابع از پیش ساخته شدهPHP
• فرم ها درPHP
• پایگاه داده  MySQLو عملیات CRUD
• امنیت در  PHP:رمزگذاری پسوردها و مقابله با حمالتSQL Injection
• متد  GETو کار با  Cookieها و  Sessionها درPHP
• برنامه نویسی شیء گرایی )(OOP
• پروژه عملی  :راه اندازی قالب مدیریت و وبالگ به همراه پایگاه داده
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سرفصل دوره(پیشرفته)
• عملیات  CRUDبا  Eloquentدر روابطOne to Many
• عملیات  CRUDبا  Eloquentدر روابطMany to Many
• عملیات  CRUDبا  Eloquentدر روابطPolymorphic
• فرم ها و انجام عملیات  CRUDروی آنها
• کار با  Laravel Collectiveو انجام عملیات  CRUDبا آن
• آموزش اعتبارسنجی ) (Validationفرم ها مقدماتی تا پیشرفته
• کار با  Accessorها و  Mutatorها
• آپلود فایل
• محافظت از فایل ها با استفاده ازStorage
• احزار هویت ) (Authenticationو ورود و عضویت کاربران
• امنیت  -میان افزارها)(Middleware
• امنیت  -کنترل سطح دسترسی ) (ACLبا  GateوPolicy
• امنیت  -کار با  Sessionها
• کار با  Eventها و  Listenerها به همراهQueue
• فشرده سازی فایل های  jsو  cssباLaravel-mix
• چند زبانه کردن سایت های الراولی باLocalization
• تست کردن برنامه با استفاده از  PHPUnitدر الراول
• راه اندازی  VuejsدرLaravel
• پروژه عملی  :ساخت فروشگاه با الراول و Vuejs
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