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  مقدمه
 ساده  نویسیفریمورک چیست و چه تفاوتی با کدPHP  دارد؟ 
 و مزیت های آن ساختار های چند الیه ای در طراحی نرم افزار با  معرفی و آشنایی 
  آشنایی با ساختارMVC    و نحوه کارکرد آن 
  آشنایی و معرفی برخی از فریمورک هایPHP   که ازMVC   .استفاده می کنند 
  معرفی و بررسی فریمورکLaravel  و دالیل محبوب شدن آن 
  آشنایی باComposer   و مدیریت پکیج هایPHP 
  نصب الراول با استفاده ازComposer  
  آماده سازی محیط کار و نصبPHPStorm 
  استفاده از محیط های توسعه آماده مانندXampp  
 ایجاد دامنه مجازیlarafilles.dev   در ویندوزبرای پروژه 
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 PHPآشنایی با شی گرایی در زبان 

 دالیل استفاده از شی گرایی در برنامه نویسی 

 بررسی مزیت های شی گرایی 

  آشنایی با کالس ها 

 کالس آشنایی با نحوه تعریف خاصیت ها و متد ها در 

  آشنایی باpublic , private , protected 

 آشنایی متد سازنده کالس و کاربرد آن 

 آشنایی با وراثت و کاربرد آن 

  آموزش نحوهoverride کردن متد ها در کالس های ارث برنده 

  آشنایی باinterface  ها و کاربرد آنها 

 آشنایی با کالس های انتزاعی و کاربرد آنها 

  تعریف قرارداد ها با استفاده ازinterface   وabstract 

  آشنایی با کالس هایfinal 

  بررسی متد ها و متغییر هایstatic  و اینکه چه زمانی باید از آنها استفاده کرد؟ 

  آشنایی باtrait  ها و کاربرد آنها  

 

 لار فایل ها و دایرکتوری های الراوبررسی ساخت

  بررسی دایرکتوریapp  
  بررسی دایرکتوریbootstrap 
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  بررسی دایرکتوریconfig 
  بررسی دایرکتوریdatabase 
   بررسی دایکتوریpublic 
  بررسی دایرکتوریresource 
  بررسی دایرکتوریstorage 
  بررسی دایرکتوریtests 

 

 Laravelبا فریمورک  پیشرفته فایل  فروشگاهروژه طراحی و ساخت پ

 های آنطراحی پنل مدیریت و ایجاد منو 
o ( آشنایی با سیستم مسیر یابی الراول و نحوه کارکرد آنrouting) 
o  نحوه تعریفRoute  در الرول 
o  آشنایی با انواعHttp Verb 
o  تعریفRoute  هایی با مقادیر متغییر 
o  گروه بندیRoute  ها برای مدیریت بهتر 
o  نام گذاریRoute  برای دسترسی بهتر در کل برنامه 

 

 برانرکاراحی بخش مدیریت ط 
o  آشنایی با کنترلر ها (controllersها و نحوه کارکرد آنها ) 
o  آشنایی با نحوه پردازشRequest    وResponse 
o دریافت اطالعات ارسالی کاربر 
o بررسی اطالعات ارسالی کاربر و تغییر آنها 
o  آشنایی با موتور قالبBlade  و تعریفView ها 
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o  مطالب و لیست مطالبایجاد صفحه مدیریت 
o  ایجاد فرم ارسال مطالب جدید 
o ارسال اطالعات به View  ها و نمایش آن در مرورگر 

 
 طراحی دیتابیس پروژه 

o  آشنایی بهartisan  و مزیت های آن 
o  آشنایی باmigration  ها و نحوه ایجاد آنها برای ایجاد تغییرات در دیتابیس و جدول

 های آن
o  معرفیEloquent  و پیاده سازیModel  ها در الراول 
o  آشنایی با ربطه هایOne-To-One 
o  معرفی رابطه هایOne-To-Many 
o  معرفی رابطه هایMany-To-One 
o معرفی رابطه های  Many-To-Many   
o  پیاده سازی مدلFile و تعریف خاصیت ها و متد های آن 

 
  طرح های اشتراکیپیاده سازی بخش مدیریت 

o  طرح های اشتراکیایجاد صفحه لیست  
o  طرح اضافه کردن و ویرایشایجاد صفحه 
o  دریافت اطالعات مطالب از دیتابیس و ارسال آنها بهView 
o  طرحایجاد منوهای عملیات بر روی 
o  آشنایی باFrom Request   فرم هاو اعتبار سنجی داده های ارسالی 

 
  فایل هاپیاده سازی بخش مدیریت 

o  دریافت اطالعات فایل های ارسالی ازRequest 
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o بررسی و اعتبار سنجی فایل ها 
o  آشنایی باconfig   ها و ایجاد config های اختصاصی برای اندازه تصاویر 
o  آشنایی باStorage  و انواع روش های ذخیره سازی فایل در الراول 

 

  پکیج هاپیاده سازی بخش مدیریت 
o  برای یک پکیجپیاده سازی اختصاص فایل ها 

  پرداخت های کاربرانپیاده سازی بخش مدیریت 
o لیست پرداخت های کابران برای فایل یا پکیج 
o مدیریت پرداخت های کاربران 

 

 فایل و پکیج پیاده سازی دسته بندی ها 
o پیاده سازی دسته بندی ها به روش تکی 
o پیاده سازی دسته بندی ها به روش چند تایی 
o  آشنایی با رابطه هایPolymorphic 
o  فایل یا و پکیجذخیره دسته بندی های برای یک 
o  فایل یا پکیجدریافت و  نمایش دسته بندی های یک 

 
 پیاده سازی تگ های فایل و پکیج 

o  به روش چند تاییتگ ها پیاده سازی 
o  پکیج فایل یا برای یک  تگ ها ذخیره 
o  یک فایل یا پکیجتگ دریافت و  نمایش 

 
  مدیریت فایل های جاوااسکریپت وCSS   باgulp  

o  معرفی فایلgulpfile.js   و آشنایی باnpm 
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o  تعریفtask   ها درgulp 
o بهینه سازی فایل های خروجی 

 
  پیاده سازی تگ ها 

o  آشنایی با رابطه هایMany-To-Many Polymorphic 
o  پیاده سازیselect2  پکیجفایل یا و برای ثبت و ویرایش تگ های یک 
o  فایل ها یا پکیج هادریافت و نمایش تگ های 

 

 
 پیاده سازی ورود و ثبت نام کاربران 

o  صفحات ورود و ثبت نامپیاده سازی 
o  آشنایی با Session  و Cookieدر الرول و نحوه استفاده از آنها 
o  آشنایی باmiddleware   و کاربرد انها در اعتبار سنجی کاربران نویسنده و مدیر و

 مهمان
o  پیاده سازی صفحات فراموشی رمز عبور 

 
 پیاده سازی داشبورد مدیریت برای آمار وب سایت 

o  فایل ها و پکیج هاپیاده سازی آمار 
o  آشنایی باChartjs  و پیاده سازی نموداری های آماری 
o ایجاد منوی های دسترسی سریع به بخش های مختلف 

 
 پیاده سازی بخش خروجی وب سایت 

o  منوی اصلی سایت بر اساس صفحات ایجاد شدهپیاده سازی نمایش 
o  سایت در صفحه اصلی فایل ها و پکیج هاینمایش 
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o  فایل ایجاد صفحه نمایش کامل 
o  پکیجایجاد صفحه نمایش کامل 
o ایجاد بخش ابزارک ها برای نمایش دسته بندی ها 
o  فایل هاایجاد ابزارک آخرین 
o ایجاد ابزارک آخرین پکیج ها 
o  فایل ها و پکیج های دارای بیشترین دانلود ایجاد ابزارک 
o  پر فروش ترین فایل ها و پکیج هاایجاد ابزارک 

 
  نصب برخی از کتاب خانه های معروف PHPدر الراول استفاده از آنها 

o  آشنایی با کتابخانه فوق حرفه ایCarbon برای کار با تاریخ 
o  استفاده از کتابخانهjDate در وب سایت برای پیاده سازی تاریخ شمسی 
o  آشنایی با کتابخانهSocialite  برای پیاده سازی ورود و ثبت نام با استفاده شبکه های

 اجتماعی
o  پیاده سازی و نصب کتابخانهDebugbar برای دیباگ و مشاهده اطالعات برنامه 
o  پیاده سازی کتاب خانهIDE Helper  برای کدنویسی بهتر در محیطPHPStorm 
o  پیاده سازی کتاب خانهGlide برای مدیریت تصاویر و ذخیره سازی آنها 

 

 صب پروژه بر روی سرور لینوکسن 
o  نحوه تهیه سرورVPS    از شرکت های داخلی و خارجی 
o  نصب پکیج ها و سرور های مورد نیاز 
o انتقال فایل های پروژه بر روی هاست 
o ایجاد دیتابیس پروژه 
o نصب و فعال سازی وب سایت 
o متصل کردن دامین به وب سایت 

 


