سشفصل دٍسُ ّای آهَصش عشاحی ٍب سایت

دٍسُ همذهاتی

 اتتذا تا اصَل اٍلیِ ٍ اصغالحات هشتَط تا عشاحی ٍب سایت آضٌا هیضَین
 آضٌایی تا اصغالحات آضٌایی تا اتضاسّای عشاحی ٍب سایت ًىات ٍ ساُ واسّای هشتَط تِ ثثت ٍ اًتخاب داهیي هٌاسة ًىات ٍ ساُ واسّای هشتَط تِ فضای هیضتاًیآضٌایی واهل تا ّاست ٍ پٌل ّای هذیشیت آًْا
آضٌایی تا تىٌیه ّای تاصاسیاتی
تشسسی لشاسداد ّای عشاحی ٍب سایت
سٍاًطٌاسی سًگ ّا ٍ اًتاب تشویة سًگی هٌاسة تشای ٍب سایت
آضٌایی تا هحیظ ّای وذ ًَیسی ٍ همایسِ آى ّا

 سپس ضشٍع تِ فشاگیشی اصَل وذًَیس  HTMLخَاّین ًوَد
هفَْم HTML
تاسیخچِ  ٍ HTMLتشسسی ًسخِ ّای آى
 ٍ XHTMLتفاٍت آى تا HTML
تشسسی اًَاع استاًذاسدّای صفحات ٍب سایت
تشسسی ساختاس تگ ّا
تشسسی عٌاصش اصلی صفحِ
آضٌایی تا تگ ّای تخص عٌَاى
لَاًیي صفت ّا
ایجاد ٍ رخیشُ اٍلیي صفحِ ٍب سایت
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 آضٌایی تا تگ ّای اصلی ٍ پایِ
واس وشدى تش سٍی هتي ّا ٍ اعوال تغییشات سٍی آًْا
تشسسی ولیِ صفت ّا
آضٌایی تا سثه ّای فیضیىی ٍ هٌغمی
تَضیحات ٍ ًمل لَل ّا
آضٌایی تا اًَاع لیٌه ّا دس HTML
تشسسی تگ ّای هشتَط تِ لیٌه ّا
آضٌایی تا عٌاصش تالوی ٍ دسٍى خغی
واس تا تصاٍیش دس HTML
آضٌایی تا هحیظ ّای وذ ًَیسی ٍ همایسِ آًْا
تمسین تٌذی اعالعات تا لیست ّا دس HTML
واس تا جذاٍل
ایجاد فشم ّا ٍ تشسسی اًَاع فیلذّا
ایجاد صفحات جٌذگاًِ دس HTML
تشسسی خغاّا ٍ  Validationدس XHTML
آضٌایی تا تگ DIV
آضٌایی تا تگ SPAN
لالة تٌذی صفحات ٍب سایت تا تگ DIV

 پس اص آضٌایی تا  HTMLضشٍع تِ یادگیشی  CSSخَاّین وشد
هعشفی ٍ تشسسی اًَاع سلىتَسّا دس CSS
ًحَُ تعشیف اصَلی اًَاع سلىتَس
تشسسی ّ propertyا ٍ ّ valueا دس CSS
اٍلَیت دس اًَاع استایل ّا
والس ّای وارب
آضٌایی تا ٍیژوی !important
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تشسسی هذّای سًگی دس CSS
اتعاد صفحِ تا CSS
تشسسی هذل جعثِ ای
استایل دّی تِ هتي ّا  ،تصَیش ّا  ،لیست ّا  ،جذاٍل  ،فشم ّا  ،لیٌه ّا
تاوس تٌذی صفحِ ٍ واس تا Id ٍ Class
تشسسی ٍیژگی float
تشسسی اًَاع ّ positionا دس CSS
ساخت اًَاع هٌَّای آتطاسی تا استفادُ اص CSS
عشاحی فشم ّا ٍ جذاٍل پیطشفتِ تِ ووه CSS
تشسسی خغاّا ٍ  Validationدس CSS

 هثحث HTML5
هعشفی HTML5
هستٌذات HTML5
تعشیف ساختاس صفحِ
تشسسی عٌاصش هشتَط تِ ساختاس صفحِ
هعشفی عٌاصش header , section , article , nav , aside , footer
تشسسی عٌاصش جذیذ اضافِ ضذُ
فشم ّا دس HTML5
تایپَگشافی
پیَست اًَاع فًَت دلخَاُ تِ صفحِ
صَت ٍ تصَیش دس HTML5
تشسسی تگ SVG
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تشسسی تگ Canvas
ساُ واس ّای ّواٌّگی  HTML5دس تواهی هشٍسگشّا
تثذیل یه لالة تا استاًذاسد  XHTMLتِ لالة تا استاًذاسد HTML5
ُ API

 ضشٍع CSS3
هعشفی CSS3
تشسسی ٍیژگی ّای جذیذ
تشسسی گضیٌص گشّای اضافِ ضذُ
هشجع لَاًیي CSS
سًگ ّا دس CSS3
ایجاد سایِ
ایجاد گَضِ ّای گشد ٍ اضىال ٌّذسی
تَالی سًگ ّا
دستَسات جذیذ تصاٍیش
تغییش ضىل ّا
حشوات اًتمالی
اًیویطي ّا
ساُ واسّای اجشای  CSS3دس تواهی هشٍسگشّا
تشسسی عشاحی ٍاوٌص گشا
استفادُ اص ّ Media Queryا
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ٍ اوٌص گشایی ()Responsive
آضٌایی تا فشین ٍسن ّای عشاحی ٍب سایت
Bootstrap
Foundation
ّ Media Queryا

 هثاحث هشتَط تِ فتَضاج
واستشد پزیشی
الواى ّای یه Application
الواى ّای اخغاس دٌّذُ
الواى ّا Multimedia

 آضٌایی تا PHP
آضٌایی تا صتاى ّای سوت سشٍس ٍ والیٌت
هعشفی PHP
تفاٍت عشاحی ٍ تَسعِ ٍب سایت
تفاٍت سایت ایستا ٍ دایٌاهیه
ًحَُ واس وشدى PHP
هعشفی MYSQL
ًصة Xampp
استفادُ اص  – IDEواس تا Atom
ایجاد فایل ّای  – PHPتفاٍت تا HTML
ًحَُ وذ ًَیسی تِ صتاى PHP
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PHP دسج تَصیحات – استاًذاسد تگ
HTML  تاPHP ادلام
PHP  دسٍى وذّایHTML ًحَُ وذ ًَیسی
phpinfo() تاتع

)Variables(  هتغیشّا
 – لَاًیي ًاهگزاسیPHP ًحَُ تعشیف هتغیشّا دس
ُاًَاع داد
gettype() استفادُ اص تاتع
Is_int()
Is_float()
Is_number()
Is_string()
Is_array()
Is_bool()
Is_object()
Is_null()
Isset()
Empty()
Var_dump()
Print_r()
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 عولگشّا
هحاسثاتی
تخصیص
همایسِ
هٌغمی
اٍلَیت اپشاتَسّا

 ساختاس وٌتشلی
هعشفی ضشط ّا
If – switch
حلمِ ّای تىشاس
For
While
Do while
Foreach

 آسایِ ّا
ًحَُ تعشیف
اًذیس ّای آسایِ
افضٍدى ٍ حزف اص آسایِ
تاتع )(Is_array
تاتع )(count
تَاتع )(array_keys() , array_values
تاتع )(array_key_exists
تاتع )(array_search
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افضٍدى تِ آخش آسایِ )(array_push
حزف آخشیي همذاس آسایِ )(array_pop
افضٍدى تِ خاًِ اٍل )(array_unshift
پان وشدى اٍلیي خاًِ )(array_shift
حزف همادیش تىشاسی )(array_unique
تاتع هحاسثِ هجوَع همادیش آسایِ )(array_sum
تاتع هشتة ساصی آسایِ

 Strings یا سضتِ ّا
تعشیف تا استفادُ اص ته وَتیطي ٍ جفت وَتیطي
الحاق سضتِ ّا
تاتع )(strlen
تثذیل سضتِ تِ آسایِ )(str_split
)(Str_word_count
)(Strtolower
)(Strtoupper
)(Ucwords
)(Ucfirst() – Lcfirst
)(Str_replace
)(Strrev
)(Str_shuffle
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 تَاتع
تشسسی هَجَد تَدى تاتع تا )(function_exists
تفاٍت هتغیش دسٍى تاتع ٍ خاسج اص تیشٍى تاتع
دستشسی تِ هتغیشّای خاسج اص تاتع تا GLOBAL
دستشسی تِ آسایِ ّای خاسج اص تاتع تا ] [ GLOBALS
تعشیف هتغیش  staticدسٍى تاتع
تعشیف تاتع تا آسگَهاى
تعشیف همادیش پیطفشض دس آسگَهاى ّا
استفادُ اص  ٍ require ٍ includeتفاٍت ایي دٍ

 اًتمال اعالعات تیي صفحات
هعشفی فشم ّا
ًحَُ واس وشدى تا فشم ّا
اسسال دس لالة GET
اسسال دس لالة ( POSTایوي)
دسیافت اعالعات تا $_GET - $_POST
تگ input
تگ textarea
Urlencode – Urldecode
Htmlentities – Html_entity_decode
Htmlspecialchars – Htmlspecialchars_decode
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 وَوی ّا
ًَضتي ٍ ست وشدى وَوی ّا
دسیافت اعالعات وَوی تا $_COOKIE
پان وشدى وَوی

 سطي ّا
ًَضتي ٍ تعشیف سطي
دسیافت اعالعات تا $_SESSION
حزف سطي تا )(unset
)(Session_destroy

 واس تا فایل ّا ٍ پَضِ ّا
جذا وٌٌذُ ّا
جذا وٌٌذُ ولی DIRECTORY_SEPRATOR
ًوایص هسیش فایل ّا تا ____FILE
ًوایص هسیش دایشوتَسی ____DIR
ًوایص فایل حاضش )__basename(__FILE
تاتع )__pathinfo(__FILE
تشسسی هَجَدیت فایل )(file_exists
تشسسی فایل تَدى )(Is_file
تشسسی دایشوتَسی تَدى )(Is_dir
حجن یه فایل )(filesize
ایجاد دایشوتَسی )(mkdir
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ًوایص هحتَای دایشوتَسی )(scandir
)(Closedir() – opendir() – readdir
وپی وشدى فایل
تغییش ًام فایل
حزف فایل
تاتع )(File
تاتع )(File_get_contents
تاتع )(File_put_contents
تَاتع )(readfile() – fclose() – fgetc() – fread() – fopen
)(Feof

 پایگاُ دادُ
دیتاتیس یا پایگاُ دادُ چیست؟
تعشیف جذاٍل
تعشیف فیلذ – سوَسد
سٍاتظ جذاٍل ٍ ولیذّا
اضتثاّات سایج دس عشاحی پایگاُ دادُ
ًشهال ساصی
آهَصش صتاى SQL
هعشفی  ٍ MYSQLاتضاس PhpMyAdmin
واس تا PhpMyAdmin
اتصال تِ پایگاُ دادُ

هَفك تاضیذ

11

