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Laravel là một khuôn khổ web PHP mã nguồn mở được tạo ra bởi Taylor Ottwell và được sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng bộ điều khiển xem mô hình (MVC) dựa trên giao hưởng. Theo xu hướng cho năm 2018, Laravel là framework PHP được sử dụng nhiều nhất và được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết này bao gồm một
danh sách các sách điện tử học tập của Laravel bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Không có nghi ngờ rằng La Ravel Điều 5.6 đầu tiên nên tham khảo tài liệu của La Ravel. Tài liệu chỉ có một phiên bản web trực tiếp và được viết rất cẩn thận. bạn có thể tham khảo . Nếu bạn là một người khởi xướng La Ravel, bạn có thể tham
khảo cuốn sách ngắn 64 trang này của Sean McCool và các cộng tác viên của anh ấy. Cuốn sách chứa các bước rất đơn giản, chẳng hạn như cài đặt ứng dụng Laravel, cấu hình cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu, tổ chức cơ sở dữ liệu, lọc, xác thực và tạo các biểu mẫu bổ sung để xóa các chỉnh sửa, cùng với xác minh dữ liệu. Liên kết:
Laravel Starter.Laravel 5 Cookbook: Amazing App Enhancement Đây là một cuốn sách hướng dẫn người dùng thông qua tác giả Nathan Wu và các ví dụ, 215 trang và được xuất bản trong 2015-2016. Cuốn sách chỉ chứa ba chương chính có chứa kiến thức: xác thực người dùng, tải lên hình ảnh, subding, và các ứng dụng thử nghiệm.
Tích hợp các tính năng với AJAX và jQuery và triển khai các ứng dụng. Tải về: Laravel 5 Cookbook: Cải tiến ứng dụng tuyệt vời. La Ravel: Cuốn sách được xuất bản bởi Matt Staeyer và xuất bản vào tháng 11 năm 2016 bởi nhà xuất bản uy tín O'Reilly Media. Cuốn sách chứa các đánh giá và ví dụ chung nhằm nâng cao trải nghiệm của
các nhà phát triển web PHP. Nội dung của cuốn sách này bao gồm 17 chương với nhiều kiến thức, bao gồm các công cụ tùy chỉnh mẫu, thu thập, xác thực và lọc dữ liệu người dùng. ORM có thể làm việc với cơ sở dữ liệu. Chiếu sáng các đối tượng truy vấn và vai trò trong vòng đời ứng dụng. Kiểm tra mã nguồn với PHPUnit, Mockery
và PHPSpec; Công cụ để làm việc với JSON và RESTful API; giao diện cho phép truy cập vào các tệp hệ thống, phiên, cookie, bộ nhớ cache và tìm kiếm; Công cụ để xuất bản hàng đợi, nhiệm vụ, sự kiện và sự kiện websocket; Các gói chuyên biệt bao gồm Hướng đạo, hộ chiếu, thư ký, sinh thái, tiên dược, múa ba lê và xã hội. Tải về:
Laravel: Up and Running, một framework để xây dựng các ứng dụng PHP mới nhất. Ngoài ra, đây cũng là một cách để bạn cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công! 1. Oktoberfest 2018 um 06:16 · Vui lòng chia sẻ tài liệu học tập ^^ Laravel miễn phí devWORK tài liệu học tập khung Laravel miễn phí la yêu
cầu máy chủ nhãn bằng cách sử dụng yêu cầu máy chủ cấu hình la label framework, máy chủ yêu cầu một số yêu cầu. Tất nhiên, với LaRavel Homestead, không có gì sai khi chỉ ngồi uống cà phê. Nó chỉ là một cối xay gió. Vì lý do này, Laravel khuyên bạn nên sử dụng Homestead trong môi trường địa phương của bạn. Tuy nhiên, nếu
bạn không sử dụng Homestead, máy chủ sẽ cần phải cài đặt một số điều sau đây: PHP &gt; = 5.6.4 OpenSSL PHP mở rộng PDo PHP mở rộng Mbstring PHP mở rộng Mbstring PHP mở rộng tokenization PHP mở rộng tokenization PHP mở rộng XML mở rộng cài đặt Laravel sử dụng nhà soạn nhạc để quản lý phụ thuộc. Vì vậy, trước
tiên bạn phải cài đặt máy tính của bạn trước khi bạn có thể sử dụng Laravel. Sử dụng tên trình cài đặt laravel, bạn phải tải xuống trình cài đặt Laravel bằng cách sử dụng trình soạn nhạc: nhà soạn nhạc toàn cầu cần đảm bảo rằng bạn cần đặt thư mục $HOME / composer / vendor / bin $PATH để đảm bảo bạn hiểu Laravel trong biến môi
trường laravel. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng lệnh laravel mới để tạo dự án Laravel nơi bạn muốn. Ví dụ, một blog laravel mới sẽ tạo ra một dự án được gọi là blog, tạo ra sự phụ thuộc trong dự án đó và công việc của bạn chỉ là một ly cà phê lắc lư đùi. Ngoài việc sử dụng blog mới của Laravel để sử dụng cài đặt Composer
Creation Project Laravel, bạn có thể sử dụng Composer Creation Project trong terminal: Create a Composer Project - preferred locally if the computer is already installed php - dist laravel / laravel blog development then you can do php built-in to develop application server using service artisan commands. Nó được sinh ra để phát triển
một máy chủ : tất nhiên, nếu bạn làm việc tại địa phương với Homestead và Valerian, sau đó lệnh của thợ thủ công để phục vụ các công trình hoàn hảo. Sau khi bạn cài đặt Laravel, bạn phải cấu hình máy chủ Web ban đầu trong một thư mục công cộng để cấu hình thư mục. Tệp index.php trong thư mục công cộng chịu trách nhiệm
kiểm soát tất cả các yêu cầu HTTP cho ứng dụng. Tất cả các tệp được cấu hình bởi khung laravel tệp cấu hình được đặt trong thư mục cấu hình. Bạn có thể chỉnh sửa cấu hình theo ý muốn cho từng tệp trong thư mục đó. Sau khi bạn cài đặt quyền thư mục Laravel, bạn cần phải cấu hình lại một số quyền thư mục. Tất cả các thư mục
bên trong thiết bị lưu trữ và bootstrap / cache phải cho phép ghi âm, nếu không Laravel sẽ không chạy. Nếu bạn đang sử dụng Homestead, bạn không cần phải thực hiện bước này. Điều quan trọng nhất cần làm tiếp theo là cấu hình lại khóa ứng dụng cho ứng dụng, vì nó là một chuỗi ngẫu nhiên. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng trình
soạn nhạc hoặc trình cài đặt Laravel, ứng dụng sẽ được cấu hình sẵn với khóa php artisan:create commands và không còn hành động nào nữa. Thông thường, một khóa ứng dụng là một chuỗi chứa 32 ký tự. Nó có thể được cấu hình trong một tập tin .env. Nếu bạn không có tệp .env, bạn sẽ cần phải thay đổi tên .env.example thành
.env.env. Nếu ứng dụng không cấu hình khóa ứng dụng, phiên người dùng của ứng dụng và mã hóa dữ liệu khác không an toàn! Cấu hình bổ sung Larlabel Như thể không có cấu hình khác là cần thiết. Do đó, bạn không cần phải cẩn thận để bắt đầu phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể xem lại tệp config/app.php và các tài liệu
của nó. Không có thông tin nào được nêu ra, chẳng hạn như múi giờ và địa phương, và bạn có thể thực hiện thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. Bạn có thể cấu hình thêm một số thành phần Laravel dưới đây: Sau khi Laravel được cài đặt, bạn cũng có thể tiến hành cấu hình môi trường phát triển. Nguồn:
Https://laravel.com/docs/5.3 yêu cầu cấu hình máy chủ cài đặt Laravel và khung máy chủ Laravel yêu cầu một số yêu cầu hệ thống. Rõ ràng, những yêu cầu này đã đầy đủ trong Laravel Homestead, vì vậy bạn nên sử dụng Homestead trong môi trường phát triển của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Homestead, bạn nên đảm
bảo rằng máy chủ đáp ứng các yêu cầu sau để cài đặt Laravel Laravel, sử dụng các nhà soạn nhạc để quản lý phụ thuộc: Vì vậy, trước khi sử dụng Laravel, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt một nhà soạn nhạc trên máy tính của mình. Sử dụng trình cài đặt Laravel trước tiên, tải xuống công cụ cài đặt cài đặt Laravel bằng cách sử dụng trình
soạn nhạc: Composer Global phải đặt thư mục ~/composer/vendor/bin trong biến môi trường PATH để bạn có thể tìm thấy laravel/installation laravel. Sau khi cài đặt, sử dụng lệnh laravel mới để cài đặt dự án Laravel trong thư mục mong muốn. Ví dụ, một blog laravel mới tạo ra một thư mục được gọi là blog và chứa mã nguồn đầy đủ
của Laravel cùng với tất cả các phụ thuộc cần thiết. Phương pháp này thực hiện cài đặt nhanh hơn nhiều so với sử dụng các nhà soạn nhạc: một cách khác để sử dụng một blog mới bằng cách sử dụng Composer Creation Project, bạn có thể sử dụng dự án tạo nhạc sĩ trong thiết bị đầu cuối: dự án tạo nhạc sĩ --preferred - cấu hình blog
laravel / laravel tất cả các tệp cấu hình của Laravel được đặt trong thư mục cấu hình. Mỗi tùy chọn được ghi lại đầu tiên, vì vậy hãy xem tệp và làm quen với các tùy chọn. Sau khi bạn cài đặt quyền thư mục Laravel, bạn có thể cần phải tiến hành cấu hình quyền. Thư mục bên trong lưu trữ và bootstrap/cache không thể chạy Laravel vì
máy chủ web phải đặt quyền ghi bảo đảm. Nếu bạn đang sử dụng Homestead, các quyền này đã được thiết lập. Sau khi cài đặt phím ứng dụng Laravel, điều tiếp theo bạn cần làm là đặt khóa ứng dụng, đó là một chuỗi ngẫu nhiên. Nếu bạn đã bật trình cài đặt Laravel hoặc Laravel của Laravel, phím này luôn được đặt bằng cách chạy
lệnh php artisan key:generation. Theo mặc định, chuỗi này dài 32 ký tự. Phím này có thể được đặt trong tệp .env. Nếu tệp .env.example chưa được đổi tên thành .env, bạn phải làm như vậy ngay bây giờ. Nếu khóa ứng dụng không được thiết lập, phiên người dùng và dữ liệu được mã hóa khác không an toàn. Cấu hình bổ sung của
Laravel hiếm khi yêu cầu cấu hình bổ sung. Bạn hoàn toàn thoải mái khi bắt đầu quá trình phát triển! Tuy nhiên, bạn có thể thấy Cấu hình / app.php tập tin cấu hình và tài liệu tương ứng. Điều này bao gồm một số tùy chọn, chẳng hạn như múi giờ và vị trí bạn muốn thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng của bạn. Bằng cách cài đặt
Laravel, bạn cũng có thể tiến hành cấu hình môi trường phát triển của mình. Phát triển.
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