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 مقدمه 
PHP  زبان از  برنامهیکی  محبوب  افراد  های  که  است  نویسی 

دنبال آشنایی با  زیادی عالقمند به یادگیری آن هستند. اگر به
مفسری   PHPزبان   زبان  این  یادگیری  برای  راه  نقشه  یک  و 

اید، این کتاب کوتاه شما را هستید یا در نیمه راه سرگردان شده
می مقصود  سرمنزل  ابه  روشنی  دید  و  که  رساند  مسیری  ز 

 رو دارید، به شما خواهد داد.  پیش

با وجود تمام سختیاین کتاب هدیه به کسانی های  ست که 
 زندگی، جسارت رشد و تغییر دارند. 
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 چگونه شکل گرفت؟   PHPزبان 
  میالدی که تکنولوژی وب هنوز نوپا و ناشناخته بود،   90در دهه  

برنامه بهیک  روس  لردورف  نامنویس    Rasmus)  راسموس 
Lerdorf)نویسی وب  برنامه  توانست با تست یک ایده، قلمرو

او   دهد.  گسترش  صفحه  را  بهتر  مدیریت  برای  اسکریپتی 
و   تعداد  که  نوشت  خود  آن  برخی  شخصی  کاربران  اطالعات 

می نشان  را  او دادصفحه  اسکریپت  از    مورد  .  بسیاری  توجه 
کوتاه   را عبارتآن لردورف نام اولیه  و  نویسان قرار گرفتبرنامه
 گذاشت.   PHP" یعنی Personal Home Pageی "شده

https://7learn.com/
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کرد و با    PHPی  پس از این استقبال، لردورف شروع به توسعه
نویسان، خیلی زود و در اواخر  همراهی تعداد زیادی از برنامه

 PHP.3و   .2PHP یعنی های بعدی این زبان،نسخه 90دهه  

در اختیار عموم قرار گرفتند. در این زمان    Cبه کمک زبان  نیز  
هسته   در  بنیادینی  باعث    PHPتغییرات  که  گرفت  شکل 

( شد    Zend Engineباز اسکریپتی ِزند )گیری موتور متنشکل
های بعدی زبان برپایه این موتور انجام  و نسخه  PHP.3و ارائه  

برای    PHPشد. در این مدت هزاران کاربر در حال استفاده از  
 توسعه و ارتقای صفحات سایت خود بودند. 

جای دارد    End-Backنویسی  در حوزه برنامهگرا،  این زبان شی
 کند.  مینقش خود را ایفا  و در پشت صحنه یک سایت 

آشنایی ندارید مطالعه مقاله زیر برای    End -Backاگر با حوزه
 شما مفید است: 

 چیست؟   Back End برنامه نویسی
PHP  طراحی   یک زبان تفسیرشونده است که اساس و بنیان آن

به عبارت دیگر این زبان  .  باشدمیو ایجاد صفحات پویای وب  
از طریق ارتباط با پایگاه داده، اطالعات کاربران را ذخیره کرده  

 دهد.  ها نشان میو همچنین اطالعات موردنیاز را به آن

https://7learn.com/
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هایی  ما قادر به مشاهده ظاهر یک سایت هستیم که با زبان
تعاملی که با یک  توسعه یافته است. اما    CSSو    HTMLمانند  

نام در سایت، داشتن یک پنل کاربری،  سایت داریم مانند ثبت
گیرد که به زبان  صورت می  پر کردن فرم و... از طریق کدهایی

PHP ها نیستیم. اند و ما قادر به دیدن آننوشته شده 

 

 نویسی چیست؟نویسی و اسکریپتتفاوت زبان برنامه
کدنویسی کنیم، کدهای    Cنویسی مانند  وقتی با یک زبان برنامه

نوشته شده باید ابتدا کامپایل شده و سپس اجرا شوند. تفاوت  
در این است که کدهای   PHPنویسی مانند  اسکریپت  یک زبان

اجرا   مستقیم  و  ندارند  کامپایل  مرحله  به  نیازی  شده  نوشته 
زبانمی روزافزون  پیشرفت  به  توجه  با  البته  و  شوند.  ها 

ها اهمیت خاصی  افزارهای کامپیوتری، تفاوت این زبانسخت
 ندارد. 

 نویسیبا برنامه کامل تر آشنایی بیشتر بخوانید: 

https://7learn.com/
https://7learn.com/tutorials/programming


     

8 

 PHPمسیر یادگیری 

7Learn.com 

استفاده    PHPچرا بهتر است در توسعه سایت از زبان  
 کنیم؟ 

زمان  از  زبان  از    این  بسیاری  انتخاب  تاکنون،  پیدایش 
مزایای برنامه از  برخورداری  است.  بوده  وب  حوزه  نویسان 

 ای مانند: العادهفوق

 سرعت و امنیت بال  •
 باز بودن زبان رایگان و متن •
ها مانند: ویندوز و  عاملقابلیت اجرایی در انواع سیستم •

 لینوکس 
 استفاده بهینه از حافظه •

به برتری این رقبای خود شده است.   و... منجر  زبان بر سایر 
زبان   این  برپایه  وردپرس  همچنین سیستم مدیریت محتوای 

نیز یکی دیگر   PHPهای قدرتمند  ورکگسترش یافته است. فریم
 از عوامل محبوبیت این زبان هستند.  

 PHPهای نسخه
تاکنون  توسعه زبان  این  به  8دهندگان  را  آن  از  طور  نسخه 

این سالاعمومی منتشر کرده ها شاهد رشد و  ند. ما در تمام 
پیشرفت مطلوب این زبان بودیم و بد نیست نگاه مختصری به  

های مختلف آن بیندازیم. از آنجا که قصد داریم به مسیر  نسخه

https://7learn.com/
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تمام  به  پرداختن  است  ممکن  بپردازیم،  زبان  این  یادگیری 
از حوصله شما    PHPهای هر نسخه از  ها و ویژگیروزرسانیبه
رج بوده و دور از هدف این کتاب باشد، بنابراین درصورت  خا

کنیم به منابع باارزش عالقمندی به دانستن جزئیات پیشنهاد می
 موجود در اینترنت مراجعه کنید.

4 PHP 
عرضه شد، یک جهش بزرگ در روند    2000این نسخه که در سال  

شد    PHPتوسعه   زده  تخمین  زمان  این  در  میشد.  محسوب 
کنند تعداد کاربرانی که در سایت خود از این زبان استفاده می

از شی  2از مرز   نفر عبور کرده است. پشتیبانی  گرایی،  میلیون 
ترین ع از جمله مهمپشتیبانی از زبان جاوا و بهبود مدیریت مناب 

 تغییرات این نسخه بودند. 

5 PHP 
این زبان محبوب بودیم.   5شاهد عرضه نسخه    2004در سال  

ویژگیتوسعه معرفی  از  پیش  نسخه،  این  در  های  دهندگان 
 جدید، به بهبود و ارتقاء توابع پیشین پرداختند. 

6 PHP 
مهم از  اتفاقیکی  نسخه  این  در  بود  قرار  که  تغییراتی    ترین 

( بود. به این معنی که  UniCodeبیفتد، پشتیبانی از یونیکدها ) 

https://7learn.com/
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تک کاراکترهای  بر  کاراکترهای   PHPبایتی،  عالوه  از  بتواند 
چندبایتی نیز پشتیبانی کند. پس از معرفی نسخه پنجم، تیم  

سراغ عملی کردن این ایده رفتند اما بنا بر دلیلی،  توسعه به  
 توسعه نسخه ششم متوقف شد.  

 5.4و    5.3های  های مهم نسخه ششم نیز در نسخهر ویژگیسای
از زبان ارائه شدند اما از آنجا که پشتیبانی از یونیکدها ویژگی  
بسیار مهمی بود و عده زیادی منتظر استفاده از آن در نسخه  

ی این ترین نسخهتوانست اصلیکه می  PHP.6ششم بودند،  
این بود که    PHP.6زبان باشد، منتشر نشد. دلیل عرضه نشدن   

نسخه در  یونیکدها  کاربران  از  پشتیبانی  منتظر  بعدی  های 
نباشند و متوجه توقف این پروژه بشوند. در نتیجه بعد از عرضه  

 منتشر شد.  PHP.7، نسخه  5.4نسخه 

PHP 7 
این نسخه استفاده میامروزه اغلب برنامه از  کنند که  نویسان 

، با عرضه نسخه  2015سال  های کاربردی بسیاری دارد.  ویژگی
را  ،  PHP  هفتم خود  جوانی  دوران  داشتنی  دوست  زبان  این 

پشت سر گذاشت و به دوران بلوغ و پختگی خودش وارد شد. 
از این نسخه  تعبیری  از  را می  PHPبه  یکی  عنوان  به  توانیم 

های یک زبان برنامه نویسی به  روزرسانیهبزرگترین و بهترین ب 
جمله از  آوریم.  می  حساب  نسخه  این  مهم  به  تغییرات  توان 

https://7learn.com/


     

11 

 PHPمسیر یادگیری 

7Learn.com 

حدود   تا  حافظه  از  استفاده  کاهش  عملکرد،  و  50بهبود   %
 .اشاره کرد  (افزایش چشمگیر سرعت )حدود دو برابر اجرای آن 

PHP   این افزایش سرعت و بهبود عملکرد را مدیون استفاده از
 .است  Zend Engineنسخه سوم

8 PHP 
ویژگیتوسعه نسخه  این  در  به  دهندگان  را  مهمی  بسیار  های 
PHP  ست در جهت  اند و نسخه هشتم گام بلندیاضافه کرده

ترین زبان مفسری دنیا تبدیل اینکه این زبان محبوب، به سریع 
ویژگی شود. شدن  مانند  اضافه  و    Union Types  ،JITهایی 

به  NullSafeاپراتور   از  بخشی  در  روزسانیتنها  زبان  این  های 
 هستند.  8نسخه 
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 PHPهای ورکفریم  آشنایی با
مجموعهفریم  کتابخانهورک  از  استانداردای  قوانین ها،  و  ها 

افزاری در اختیار  کدنویسی است که در بستر یک چارچوب نرم
میبرنامه قرار  برنامهورکفریم.  گیردنویسان  برای  های  نویسی 

شده ایجاد  خاص  برنامهورکفریم اند.هدفی  به  های  نویسی، 
تر  و سریع   تری نوشتهبهینههای  کنند کدنویسان کمک میبرنامه

از بهترین فریم  برسند. در ادامهبه نتیجه   های ورکبا تعدادی 
 شویم:آشنا می PHPزبان 

 (Laravelالراول )

در    است که  PHPنویسان  ورک برنامهترین فریملراول محبوب
های ورک لراول برای مدیریت برنامهفریم.  منتشر شد   2011سال  

https://7learn.com/
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دهندگان تبدیل شده  وب به اولین گزینه توسعهپیچیده تحت
از امنیت    PHPهای  ورکدر بین سایر فریم  لراولاست چرا که  

 و سرعت توسعه بیشتری برخوردار است.
بر معماری   به صورت    واست    MVCلراول فریم ورکی مبتنی 

برای  آموزش الراول  .ما قرار دارددر اختیار شرایگان و متن باز  
زبان  برنامه با  که  آسان    PHPنویسانی  بسیار  دارند،  آشنایی 

 خواهد بود.  

 (Symfonyسیمفونی )
فریم سال  این  در  توسعه  2005ورک  اختیار  قرار  در  دهندگان 

های ورکنسبت به سایر فریمگرفت. سیمفونی سابقه بیشتری  
PHP    دارد و بسیار قابل اطمینان و منطعف است. سیمفونی به

شود  شناخته می  PHP هایورکترین فریمعنوان یکی از سریع 
وب ساخت  برنامهو  برای  را  سادهاپلیکیشن  بسیار  تر  نویسان 

فریمهمچنین    کند می اساس  و  تشکیل  پایه  را  لراول  ورک 
 دهد. می

برنامه از  یا  PHP نویسانبسیاری  لراول  راهی  دو  سر  بر 
ورک عنوان فریمها بهگیرند. انتخاب یکی از آنسیمفونی قرار می

بسیار کارآمد هستند   هر دوزیرا    کاری سخت خواهد بود  برتر،
مزیت برای و  بنابراین  دارند.  خاصی  و  مشترک  های 

توسعهبرنامه و  که  نویسان  ایجاد  عالقهدهندگانی  به  مند 

https://7learn.com/
https://7learn.com/course/laravel1
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برنامه هستند،  ساختارهای  خود  خاص  توسعهنویسی    شاید 
 باشد. سایت با سیمفونی یک انتخاب مناسب 

 ( CakePHPپی ) اچکیک پی
فریم سال  ورک  این  اوایل  شد  2000در  و  پالگین  و  عرضه  ها 
های تجاری هایی دارد که باعث شده بیشتر در پروژهکامپوننت

 و تبلیغاتی از آن استفاده شود.

مزیت بهرمی   CakePHPهایاز  به  جامعههتوان  از  ای  مندی 
ب آسان  روزرسانیهفعال،  ساخت  قوی،  پشتیبانی  مرتب،  های 
)نوشتن، خواندن، حذف   CRUDیعنی    چهارگانه اصلی  عملیات

بدرک و  وهن  فریم...  روزرسانی(  این  کرد.  شعار  اشاره  با  ورک 
تواند گزینه بسیار مناسبی  تر« میتر و خوشمزهتر، قوی»سریع 

 .باشد  PHPنویسانبرای برنامه

 (CodeIgniterکدایگنایتر )
سال   در  وب  2006کدایگنایتر  ساخت  هدف  های  اپلیکیشنبا 

ورک به واسطه این فریم.  دتوسعه داده ش  MVCمبتنی بر الگوی 
چرا که نیاز به  ؛  شودحجم کم و سرعت بالی خود شناخته می

فریم ندارد.  خاصی  پیکربندی  و  کدایگنایترنصب  از   ورک 
عنوان  بهبعد از فالکون    و   مند استههای قدرتمندی بهرکتابخانه
. این فریم  دشو شناخته می  PHPزبان  سریع   ورکفریم  دومین

انتخا  بهترین  برنامهورک  برای  که  ب  بود  خواهد  نویسانی 

https://7learn.com/
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  نویسیدر برنامه  سادگی، سرعت و در عین حال قدرت  دنبال به
 .هستند

 ( Phalconفالکون )
شود و بر  محسوب می  PHPورک زبان  ترین فریمفالکون سریع 

زبان   زبانی محبوب و پرسرعت است.   Cپایه  نوشته شده که 
عالوه از  فالکون  زیادی  تعداد  مدیریت  توانایی  بال،  بر سرعت 

 MVCها را در مدت زمان محدودی دارد، مبتنی بر  درخواست
 کند. شکل بهینه از منابع سرور استفاده میاست و به 

 ( Zendِزند )
های پروژه  گزینه ای بسیار مناسب برای توسعه  Zendفریم ورک

ورک  فریم  این  است.  معماری سازمانی  پشتیبانی    MVCاز 
چابکمی متد  اساس  بر  و  است.   (Agile)کند  شده  طراحی 

در ساختار    (SOLID)کامال از اصول شی گرایی  Zendهمچنین
می پیروی  بو    کند خود  و  روزرسانیهدر  تغییرات  با  اخیر  های 

  Zendآموزش فریم ورکهای بسیاری همراه بوده است.  بهبود
  آسان است و منابع آموزشی فراوانی در سطح وب دارد.

https://7learn.com/


     

16 

 PHPمسیر یادگیری 

7Learn.com 

 چیست؟ PHPنیازهای یادگیری پیش
PHP  آن پیش یادگیری  و  ندارد. برای همه است  نیاز خاصی 

خواهید این زبان را یاد بگیرید و به  باید بدانید برای چه می
پروژه و  آموزشی  منابع  با  رفتن  عکلنجار  تمرینی  مند  القههای 

باشید. آشنایی با نحوه جستجو در اینترنت و زبان انگلیسی نیز  
نویسی است. البته این به  از ملزومات یادگیری هر زبان برنامه

کافیست   بلکه  نیست  انگلیسی  زبان  بر  کامل  تسلط  معنی 
توانایی خواندن در سطح متوسط را داشته باشید تا از منابع  

 ی هستند محروم نمانید. غنی و مهمی که به زبان انگلیس
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 PHPمسیر یادگیری زبان 
می کمک  ما  به  وب  PHPتوانیم  داشته  یک  قدرتمند  سایت 

 باشیم اما ایجاد چنین سایتی به دو اصل مهم نیاز دارد.  

ی  کوش باشید. کلمهدر هر کاری این است که سخت  اصل اول 
ترساند و از خود  ست که معمول ما را می"سخت" همان چیزی

می میدور  را  آن  که  کسانی  به  اما  غلبه کند  آن  بر  و  پذیرند 
 کند.  نظیری هدیه میهای بیها و موفقیتکنند فرصتمی

رید و و  را یاد بگی PHPاین است که استفاده از زبان   اصل دوم 
بدانیم   است  لزم  پس  کنید.  پیدا  آن  بر  خوبی  نسبتا  تسلط 

برنامه زبان  بر  تسلط  برای  مواردی    PHPنویسی  یادگیری چه 
 لزم است:
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 های مهم دنیای وب آشنایی با مبانی وب و پروتکل قدم اول:

ابتدا بهتر است با اصول اولیه دنیای وب آشنا شوید. دانستن  
آشنای استانداردها،  کاربربرخی  معماری  با  )-ی  -Clientسرور 

Serverهای سمت سرور و سمت کاربر از جمله موارد  ( و زبان
 هستند.  PHPپایه و مهم در یادگیری 

   CSSو   HTMLیادگیری   قدم دوم:

زبان   این دو  با  بعید است کسی در حوزه وب فعالیت کند و 
آشنایی نداشته باشد. بنابراین لزم است در همین ابتدای کار  

ها بسیار  به این دو زبان کاربردی مسلط شویم. البته یادگیری آن
 راحت است. 

نویسی  اندازی محیط برنامهها و راه  IDEآشنایی با     قدم سوم:
PHP 

( دارید IDEبرای شروع یادگیری نیاز به یک محیط کدنویسی )
کدهای   بتوانید  کنید.    PHPکه  اجرا  و  نوشته  آنجا  در  را 

مانند نرم بهترین   VSCodeو    PHPStorm  افزارهایی  از 
 های کدنویسی برای این زبان هستند.  محیط

( آشنا شوید  Local Serversپس از آن باید با سرورهای محلی )
یک زبان سمت سرور است، به این معنی که کدهای   PHPزیرا  

اندازی شوند. لزم است نحوه نصب و راهآن روی سرور اجرا می
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( را WAMP( یا َومپ )XAMPP)  یک سرور محلی مانند َزمپ
 اندازی کنید. یاد بگیرید و یک دامنه مجازی راه

، سیستم کنترل ورژن سورس کد )نیاز  Gitیادگیری     قدم چهارم:
 عمومی( 

های ای آشنایی با سیستمنویس حرفهیکی از نیازهای هر برنامه
توانید  ها می( است. به کمک این سیستمVCSکنترل نسخه )
وژه را با تیم خود به اشتراک بگذارید و تغییرات  کدهای هر پر 

راحت را  کدها  در  شده  کنید.  اعمال  پیگیری  از    Gitتر  یکی 
 شود. های کنترل نسخه محسوب میترین سیستممعروف

 PHPیادگیری سینتکس و مبانی زبان   قدم پنجم:

به یادگیری قواعد لغوی  PHP نویسی با زبان  برای شروع برنامه
برنامهاین   رایج  مفاهیم  و  )سینتکس(  مانند  زبان  نویسی 

 ها، انواع داده و کار با فایل نیاز دارید.ساختمان داده

 SQLیادگیری مفاهیم پایگاه داده و   قدم ششم:

نویسی سمت سرور کاربرد دارد بنابراین لزم در برنامهPHP زبان  
زبان   به  SQLاست  پای را بشناسیم و  با  کار  بر نحوه  گاه  خوبی 

بسیار   یادگیری  برای  مورد  این  بر  تسلط  شویم.  مسلط  داده 
ضروری است پس تا جای ممکن مهارت خود را با انجام تمرین 

 های عملی ارزیابی کنید. و پروژه
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 PHP، مدیریت پکیج در Composerیادگیری   قدم هفتم:

Composer   که  ابزاری پیش  ست  از  دستورات  از  استفاده  با 
شده پکیج  یم انتومی  آن  تعریف  مدیریت  بپردازیم.   هابه 
وابستگیکامپوزر،   مدیریت   Dependency) فرایند 

Management  دهندگان توسعه( را برایPHP     می کندتسهیل . 

 یادگیری شی گرایی و مباحث پیشرفته    قدم هشتم:

نویسی است که در  های برنامهترین روشگرایی یکی از مهمشی
شویم.  کالس، اشیا، وراثت و... آشنا میآن با مفاهیمی همچون  

ای شدن  یادگیری این مبحث، بسیار جذاب و البته برای حرفه
نویسی مطرح نیز  های برنامهبسیار مهم است و در سایر زبان

 کاربرد دارد. 

 PHPیادگیری مباحث بهبود امنیت و عملکرد در   قدم نهم:

یاز به آموزش افزار ننیازی به گفتن نیست که تامین امنیت نرم
مبحث مسلط شوید.  این  بر  به خوبی  باید  و  دارد  تخصصی 

ها و حتی  سازی عملکرد و سرعت سایت نیز یکی از چالشبهینه
کسب رقابتی  میمزایای  محسوب  درآن  وکارها  باید  که  شود 

 ای شوید.حرفه

 PHPدر   APIیادگیری توسعه وب سرویس و   قدم دهم:
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هایی را برای اتصال از سرویسوبدر این مرحله باید بتوانید  
برنامه وبطریق  یا  و  موبایل  دیگر  اپلیکیشنهای  های 

ترین مباحث در کار  ها یکی از مهمسرویسوب  .سازی کنیدپیاده
های  های سمت سرور هستند و بهتر است با انجام پروژهبا زبان

 متنوع و کاربردی، از یادگیری و تسلط خود مطمئن شوید. 

 یادگیری اصول کدنویسی تمیز و الگوهای طراحی   یازدهم: قدم  

ای را از بقیه متمایز  نویسان حرفههایی که برنامهیکی از مهارت
آنمی توانایی  بهکند،  در  تمیز    ها  کدنویسی  اصول  کارگیری 

به   توانایی  حفظ  است.  و  طراحی  الگوهای  صحیح  کارگیری 
نکاتیست که در کدنویسی  استانداردهای کدنویسی نیز یکی از  

 شود. تمیز به آن توجه می

 PHPیادگیری تست نویسی برای نرم افزار در   قدم دوازدهم:

جویی در زمان انجام پروژه،  های صرفهترین روشیکی از مهم
تست نویسی است. برای جلوگیری از هدررفتن منابع باید با  

. این نویسی و ابزارهای آن آشنا باشیدهای تستانواع روش
فرایند  و  شده  کد  در  موجود  خطاهای  کاهش  باعث  کار 

 کند.تر میزدایی را سریع اشکال

 PHPهای  ورکو فریم MVCآشنایی با معماری   قدم سیزدهم: 
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نرم  MVCمعماری   به  در توسعه  دارد و  زیادی  افزارها اهمیت 
های مختلف یک پروژه را مستقل از  توانیم بخشکمک آن می

ها ارتباط ایجاد کنیم.  و درنهایت بین این بخشهم توسعه داده  
پروژه انجام  معماری برای  مدل  این  بر  تسلط  واقعی،  های 

 رسد.نظر می  ضروری به
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 پاسخ به چند سوال مهم و پرتکرار 

 شویم؟ تبدیل می PHPدر چه مدت زمانی به یک متخصص
مدت زمان یادگیری بستگی به مواردی چون هدف از یادگیری،  

نویسی دارد. زمان آزاد و همچنین میزان آشنایی قبلی با برنامه
نویسی آشنایی ندارید بهتر است  طور کلی با حوزه برنامهاگر به

الگوریتم مانند  حوزه  این  با  مرتبط  مفاهیم  برخی  با  ها،  ابتدا 
گام در مسیر  بهآشنا شده و گام  های مهم و غیره ساختمان داده

 مقدماتی تا پیشرفته پیش بروید.   PHPیادگیری  

 
 نویسیبرنامه کتاب راهنمای شروع یادگیریبیشتر بخوانید: 
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روزانه چند ساعت زمان   PHPافراد مبتدی برای یادگیری 
 بگذارند؟ 

ساعت برای    3اگر از سطح مقدماتی شروع کرده و روزی حداقل  
به دانش   پایان ماه هفتم  در  احتمال  بگذارید،  یادگیری وقت 
که   است  این  مهم  مسئله  کرد.  خواهید  پیدا  دست  خوبی 

این آموزش را با تکیه بر تمرین زیاد و پروژه پیش ببرید. به  
عال  که  تمرین  وهمعنی  انجام  که  بر  سرفصلی  به  مربوط  های 

های کوچک برای درحال یادگیری آن هستید، باید گاهی پروژه
اید را در  خود تعریف کرده و همه آنچه که تا کنون یاد گرفته

تبدیل   PHPکار ببرید. شما زمانی به یک متخصص    انجام آن به
بر دانش تئوری، تجربه انجام پروژه را داشته  شوید که عالوه  می

 شکل تئوری و عملی بر مباحث این زبان مسلط باشید.و به 

حالت   دو  این  بروز  از  یادگیری  مسیر  در  است  بهتر  پس 
 پیشگیری کنید: 

اید  ها را یاد گرفتهپس از گذشت چند ماه تمامی سرفصل .1
 انجام پروژه ندارید.اما مهارت لزم را برای 

برید اما مدت زمان  محور پیش مییادگیری را کامال پروژه .2
 یادگیری افزایش پیدا کرده است. 
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نویسی چقدر طول  برای افراد آشنا به برنامه PHPیادگیری 
 کشد؟ می

اید، فرایند یادگیری نویسی را تجربه کردهاگر پیش از این برنامه 
ساده و  کوتاه  شما  خواهبرای  در تر  که  نکنید  فراموش  بود.  د 

مسیر یادگیری باید دو عامل بسیار مهم یعنی عالقه و زمان را  
می باعث  یادگیری  به  عالقه  بگیرید.  شرایط  درنظر  در  شود 

ای سخت هم تاب بیاورید، درجا نزنید و در پایان شیرینی نتیجه
 کنید دوچندان به جانتان بنشیند.که کسب می

هاست. بنابراین شاید بتوان گفت  تنویسی دنیای فرصبرنامه
پردازید، زمان است. ای که در این مسیر میترین هزینهسنگین

دوره از  است  قصد  بهتر  اگر  یا  و  کنید  استفاده  معتبر  های 
ریزی کرده و  خودآموزی دارید، با توجه به منابع موجود، برنامه

به انجام آن متعهد بمانید تا مدت زمان یادگیری بیش از حد  
 سال یا حتی بیشتر( طول نکشد.  1)مثال  

توانم یک سایت اختصاصی ایجاد  می PHPآیا با دانستن 
 کنم؟ 

زبان  PHPزبان   از  توسعه  یکی  در  و  است  سرور  سمت  های 
شود. شما  نویسی وب استفاده میدر برنامه  Back-Endبخش  

زبان با  آشنایی  به  توسعه یک سایت  -Frontهای حوزه  برای 
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End  حوزه که  دارید  نیاز  لزم هم  بنابراین  است.  جداگانه  ای 
 نویسان حوزه طراحی وب نیز کمک بگیرید. است از برنامه

 

چه کمکی به   PHPهای مبتنی بر وردپرس، یادگیری در سایت
 کند؟ ما می

نوشته شده است    PHPسیستم رایگان وردپرس بر مبنای زبان  
فرض برای ایجاد یک سایت طور پیشو امکانات متنوعی را به  

دهد. با این حال امکان تغییر عملکردهای  در اختیار شما قرار می
قالبپیش تغییر  افزونهفرض،  و  شما  ها  برای  وردپرس  های 

اسکریپت کمک  به  و  دارد  می  PHPهای  وجود  شود.  انجام 
با  به آشنایی  دیگر،  که یک  به شما کمک می  PHPعبارت  کند 

را   آن  خود  میل  مطابق  و  بسازید  وردپرس  بر  مبتنی  سایت 
 سازی کنید. شخصی

 وجود دارد؟   PHPچه مشاغلی در حوزه زبان 
سایت است. با    Back-Endی این زبان در بخش  کاربرد عمده

وکارهای آنالینی که نیاز به حداقل توجه به افزایش تعداد کسب
همچنان رونق    PHPنویسان  رند بازار کار برنامهسایت دایک وب

اندازی سایت شخصی خود  خوبی خواهد داشت. همچنین راه

 چیست؟ Front-Endبرنامه نویسی بیشتر بخوانید: 
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دیگر   از  نیز  فردی  برندینگ  جمله  از  تجاری  اهداف  با 
 است.   PHPدستاوردهای یادگیری 

 چگونه است؟  PHPآینده زبان 
 5حداقل تا    PHPدهد  دلیل زیادی وجود دارد که نشان می

عقبس  10الی   آینده  مستمر  ال  فعالیت  کرد.  نخواهد  نشینی 
بهتوسعه در  زبان  این  نسخهدهندگان  جدید،  روزرسانی  های 

های کاربردی، استفاده گسترده از این زبان  اضافه کردن ویژگی
کارایی   و  جهان  سراسر  سایت  PHPدر  مانند  در  بزرگی  های 

در   که  هستند  عواملی  از  بخشی  تنها  پینترست  و  فیسبوک 
 را زنده نگه خواهند داشت.  PHPرو زبان های پیشالس

افول   نگران  است  بهتر  به  PHPبنابراین  و  برای نباشید  خوبی 
 نویسی تالش کنید. مسلط شدن بر مفاهیم برنامه

 سخن پایانی 
شکل نحوه  به  کتاب  این  نسخهPHPگیری  در  و  ،  ها 

به  ورکفریم و  پرداختیم  آن  یادگیری  مسیر  و  زبان  این  های 
عدادی از سوالت پرتکرار در این زمینه پاسخ دادیم. فراموش ت

تواند برای آینده شما بسیار  نویسی مینکنید که یادگیری برنامه
کوش باشید تا بتوانید  شرط آنکه کنجکاو و سخت  مفید باشد به
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کردن  عالوه عملی  سراغ  به  زمینه،  این  در  درآمد  کسب  بر 
 های بزرگ بروید.ایده

یاد مسیر  دورهدر  هستیم.  شما  کنار  در  متخصص  گیری  های 
هستند اما در پایگاه دانش    PHPمرجع خوبی برای یادگیری  

ایم  لرن نیز مطالب آموزشی رایگانی برای شما آماده کردهسون
 تا بتوانید مسیر خودآموزی را شروع کنید.

 در آکادمی سون لرن  PHPدوره متخصص 
  PHPدنبال یک روش جامع و تضمینی برای یادگیری زبان  اگر به

کنیم از پیشنهاد می  ،تان هستیداهو دست یافتن به شغل دلخو
 غافل نشوید.  در آکادمی سون لرن  PHPدوره متخصص 

 
اید، از  در پایان از اینکه برای خواندن این کتاب وقت گذاشته

سپاس شبکهشما  در  و  سونگزاریم  اجتماعی  آماده  های  لرن 
 ت نظرات و پیشنهادات شما هستیم.  دریاف

 

 

 

 در آکادمی سون لرن PHPدوره متخصص بیشتر بخوانید: 

https://7learn.com/
https://7learn.ac/course-php-expert
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 PHPمسیر یادگیری 

7Learn.com 

 

 

 

 

 

 

 از یادگیری تا ورود به بازار کار 

www.7Learn.com  

 

https://7learn.com/
http://www.7learn.com/

