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Web Application with Yii Framework
เรียนรูก้ ารใช้งาน Yii ซึ่งเป็น PHP Framework ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงเหมาะสาหรับใช้
กับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพในการสร้างอย่าง Web Application ทีเ่ ป็นระบบ
รวมถึงจะทาให้การพัฒนา Web Application มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการใช้
งานทีส่ ูงขึน้ หลักสูตรนี้จงึ เหมาะสาหรับการพัฒนา Web Application ทีม่ ขี นาดใหญ่
หรือสามารถรองรับการขยายในอนาคตได้
วัตถุประสงค์:
o
o
o
o

เพื่อให้ผสู้ นใจได้เข้าใจหลักการทางานของ Yii Framework
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจขันตอนของ
้
Yii Framework ใน PHP
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคต่างๆ ได้
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o
o

ผูท้ เ่ี คยผ่านงานในการสร้างเว็บไซต์ดว้ ย CSS และ PHP มาพอสมควร
Web Designer
Web Developer
ผูท้ ต่ี อ้ งการพัฒนาความรูต้ วั เองในด้านการออกแบบ

ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o
o
o
o

สามารถใช้ Internet ได้
มีพน้ื ฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ CSS
มีประสบการณ์ในการพัฒนา PHP Web Application
ความรูเ้ รื่องการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming

ระยะเวลาในการอบรม:
o

20 ชัวโมง
่ (3 วัน)
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ราคาคอร์สอบรม:
o

6,900 บาท / คน (ราคานี้ยงั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

วิทยากรผูส
้ อน:
o

อาจารย์สามิตร โกยม และทีมงาน

คอร์สทีค
่ วรอบรมก่อนหน้า:
o

OOP in PHP and MySQL

คอร์สต่อเนือ
่ งที่แนะนา:
o

Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขันสู
้ ง)

เนื้อหาการอบรม:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ทาความรูจ้ กั กับ PHP Framework
ข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน Framework ในการพัฒนา
สิบอันดับของ PHP Framework
ทาไมต้องเลือก Yii
การจัดการ Web Server และการติดตัง้ Yii Framework
การเตรียม Eclipse สาหรับการพัฒนา Application ด้วย Yii Framework
ความรูก้ อ่ นการใช้งาน Yii
ทาความรูจ้ กั Model-View-Controller
การสร้าง Application เริม่ ต้นโดยใช้ Command Line (CLI)
การสร้าง และใช้งานฐานข้อมูลใน Yii
การสร้างโค้ดดัวยเครื่องมือผ่านทางหน้าเว็บ (Web Tool)
การจัดการ URL
การสร้างโค้ดส่วนของ Model
การสร้างโค้ดส่วนของการทางานกับข้อมูล (CRUD)
การทา User Authentication และการจัดการผูใ้ ช้
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การแสดงผลและการแปลภาษา
การใช้งาน Form แบบเจาะลึก
การใช้งาน Extensions ใน Yii เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั Application
การใช้งาน Twitter Bootstrap ร่วมกับ Yii Framework
การใช้งาน jQuery JavaScript Library ใน Yii Framework
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