O PHP é uma linguagem de programação focada no desenvolvimento de
aplicações para servidores Web. No Curso de PHP I o aluno aprende a
desenvolver sites com recursos de acesso a banco de dados, comércio
eletrônico, autenticação de usuário, cadastro e outros recursos
vistos em sites profissionais.
Na primeira parte do curso o aluno aprende os conceitos e o funcionamento
da linguagem PHP, desenvolvendo programas que rodarão no servidor de
internet, processamento de formulários criados em HTML, etc. Ao contrário do
JavaScript, a programação em PHP é server-side, isto é, ela é executada

►

A quem se destina

A todos aqueles que já sabem criar sites
utilizando HTML + CSS e querem aprender
PHP para criar sites com acesso a Banco de
Dados, comércio eletrônico e etc.

►

Pré-requisitos

Bons conhecimentos de: Windows, HTML +
CSS. Desejável (mas não obrigatório): ter
conhecimentos de lógica de programação e
de banco de dados - vide o curso da
CompuClass

no servidor antes de ser enviada e exibida na tela do internauta.

►

Além disso, durante o curso de PHP o aluno aprende a fazer as configurações

Todos os nossos instrutores têm mais de
3.000hs de experiência e têm certificações
oficiais Microsoft como: MCAS - Microsoft
Certified Application Specialist, MCP Microsoft Certified Professional e outras.

básicas de um servidor Web (Apache), a criar e utilizar cookies, a criar
contadores, estabelecer sessões para uma transação comercial e a utilizar
instruções SQL. As instruções SQL são os comandos que permitem fazer os
acessos a Banco de Dados. O aluno também aprende a usar o banco de
dados MySQL através de um software desenvolvido em PHP, o PhpMyAdmin.
O MySQL é um Banco de Dados, que é acessado via instruções SQL. É
atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10
milhões de instalações pelo mundo.
O exercício final do curso de PHP é a montagem da estrutura de uma loja
virtual, com cadastramento de clientes e produtos, autenticação de usuário,
carrinho de compras e alguns outros recursos habituais encontrados em
sites de e-commerce.

►

Instrutores

Laboratório

Além das 30 horas de aula tradicional, 100%
práticas, sempre um aluno por micro, com o
instrutor utilizando um projetor para também
fazer e demonstrar os exercícios, os alunos
têm direito a mais 20 horas de laboratório. O
laboratório é um horário para os alunos
tirarem suas dúvidas com o professor de
plantão e se necessário treinar seus
conhecimentos. Para quem preferir, a
CompuClass também oferece suporte
técnico por email - informe-se com o nosso
atendimento.

►

Obs.:

