PHP FUNDAMENTALS
1.Apache server yüklənməsi və PHP İDE ilə tanışlıq __________________________ #
1.1 Sublime text və Php storm yüklənməsi _______________________________________ #
1.2 AppServ Apache Mysql PHP yüklənməsi və təmzinləmələr ______________________ #
1.3 Php info istifadəsi ________________________________________________________ #

2.Html və Css __________________________________________________________ #
2.1 Giriş və ümumi kod quruluşu ______________________________________________ #
2.2 Şərhlər,h1-h6 heading, p- teqləri ____________________________________________ #
2.3 Html daxilində php çağırma və icra etmə _____________________________________ #
2.4 Form işləri (İnput,Submit,Action Method) ____________________________________ #

3.PHP giriş ____________________________________________________________ #
3.1 PHP nədir? niyə lazımdır? _________________________________________________ #
3.2 Php kodları necə işləyir? ___________________________________________________ #
3.3 Echo print ekrana çıxış ____________________________________________________ #
3.4 Şərhlər _________________________________________________________________ #
3.5 Xətalar ümumi baxış ______________________________________________________ #
3.6 Birləşdirmə operatoru _____________________________________________________ #
3.7 Şərhlər _________________________________________________________________ #
3.8 Dəyişkənlər (Variables) ____________________________________________________ #
3.9 Dəyişkənlərə aid nümunələr ________________________________________________ #
3.10 Riyazi hesablamalar operatorları __________________________________________ #
3.11 Təyin etmə operatorları __________________________________________________ #
3.12 Artırma və əskiltmə operatorları ___________________________________________ #
3.13 Operatorlara ümumi baxış və nümunə ______________________________________ #
3.14 Tək və cüt dırnaqlar arasında fərqlər _______________________________________ #
3.15 Hazır string mətn operatorları _____________________________________________ #

4.PHP array və conditions ________________________________________________ #
4.1 Array nədir və necə istifadə olunur?(Nümunələr) ______________________________ #
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4.2 Date time zone funksiyası və Explode nümunəsi _______________________________ #
4.3 _POST və _GET metodları işlədilməsi _______________________________________ #
4.4 IF ELSE şərt operatorunun işlədilməsi _______________________________________ #
4.5 Qısa şərt operatorunun işlədilməsi __________________________________________ #
4.6 IF şərt operatoru ilə login təsdiqləmə nümunəsi _______________________________ #
4.7 Switch case operatoru _____________________________________________________ #
4.8 Switch case işlənmə nümunəsi ______________________________________________ #
4.9 ISSET işlədilməsi _________________________________________________________ #
4.10 Rəqəmin tək və ya cüt olmasının yoxlanılması ________________________________ #

5 PHP Loops___________________________________________________________ #
2.1 For loop ________________________________________________________________ #
2.2 For işlətmə və selectbox Auto fill ____________________________________________ #
2.3 For daxilində if işlədilməsi _________________________________________________ #
2.4 For if ilə tək və cüt rəqəmlərin təyini_________________________________________ #
2.1 While loop ______________________________________________________________ #
2.2 For və array _____________________________________________________________ #
2.3 Foreach _________________________________________________________________ #
2.4 For if ilə tək və cüt rəqəmlərin təyini_________________________________________ #

6 PHP Functions _______________________________________________________ #
6.1 Funksiya yaratma ________________________________________________________ #
6.2 Funskiya yaratma və toplama işləri__________________________________________ #
6.3 Return ilə value __________________________________________________________ #
6.4 Funskiya ilə Global dəyişkən işlətmə _________________________________________ #
6.5 Funksiyalarda varsayılan (Default ) value ____________________________________ #
6.6 Öz-özünü təkrarlayan Recursive funskiyası ___________________________________ #
6.7 Funskiya var və ya yox tapma ______________________________________________ #
6.8 Bütün funksiyaları siyahılandırma __________________________________________ #
6.9 Session nədir? ___________________________________________________________ #
6.10 Session yaratma və oxuma ________________________________________________ #
6.11 Session silmə və Unset funksiyaları _________________________________________ #
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6.12 Cookie nədir? Və yaradılması _____________________________________________ #
6.13 Cookie silmə ____________________________________________________________ #

7 PDO MYSQL _________________________________________________________ #
7.1 Phpmyadmin giriş ________________________________________________________ #
7.2 Cədvəllər yaradılması və əlaqələndirmə ______________________________________ #
7.3 Autoincriment,primay key yaradılması ______________________________________ #
7.4 PDO database connection __________________________________________________ #
7.5 Include və Require_once ___________________________________________________ #
7.6 PDO Insert _____________________________________________________________ #
7.7 PDO Header redirect yönləndirmə nümunəsi _________________________________ #
7.8 _GET Methodu ilə value üzərində əməllər ____________________________________ #
7.9 PDO Select ______________________________________________________________ #
7.10 PDO Update ____________________________________________________________ #
7.11 CRUD anlayışı və tətbiqi _________________________________________________ #
7.12 PHP Mail ______________________________________________________________ #
7.12 PHP XML , JSON ______________________________________________________ #

8 Sadə scriptlərin hazırlanması ____________________________________________ #
8.1 Sum of digits (Rəqəmlərin cəmi) ____________________________________________ #
8.2 Even odd program ________________________________________________________ #
8.3 Even odd using Form (Form vasitəsiylə tək tapılmasıs) _________________________ #
8.4 Table of Number _________________________________________________________ #
8.5 Factorial Program ________________________________________________________ #
8.6 Fibonacci Seriyası ________________________________________________________ #
8.7 Reverse Number (Rəqəmlərin tərsi) _________________________________________ #
8.8 Number triangle birneçə nümunələr _________________________________________ #

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I dərs
Apache server yüklənməsi və PHP İDE ilə tanışlıq
Html və Css-giriş
II dərs
Html və Css-davam
Php giriş
III dərs
Php giriş davamı
PHP array və conditions -giriş
IV dərs
PHP array və conditions-davam
PHP Loops-giriş
V dərs
PHP Functions
V1 dərs
PDO MYSQL
VII
PDO MYSQL
nümunə script
VIII
Nümunələr ümumi bir script hazırlanması
Hər dərsin sonunda müvafiq ev tapşırıqları hazırlanır.
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