Resensi : konsep
sosial dan php 5

jejaring

Judul Buku / Ebook : PHP 5 Sosial Networking
Paperback: 456 pages
Publisher: Packt Publishing (October, 2010)
Language: English
File Size: 13.5 MiB
view
:
http://www.scribd.com/doc/58251994/PHP-5-Social-Networki
ng

Jaringan Sosial telah dengan cepat menjadi kegiatan yang
sangat populer di Internet, terutama dengan munculnya situssitus seperti Facebook dan MySpace. PHP adalah bahasa web yang
fleksibel pengembangan digunakan pada berbagai situs, termasuk
Facebook dan Yahoo! Tapi membangun sebuah situs jaringan
sosial dari nol menggunakan PHP melibatkan beberapa logika
yang kompleks, dan juga beberapa pengkodean serius.
Buku ini akan menunjukkan cara membuat, memelihara, dan
memperluas sebuah situs jaringan. Hal ini menunjukkan cara
membuat kerangka kerja yang fleksibel dari jaringan sosial,
yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar, menyesuaikan
profil mereka, pengguna berteman lain, berbagi informasi,
berkomunikasi, berinteraksi dengan satu sama lain, dan masih
banyak lagi.
Mengambil praktek-praktek terbaik, seperti pemrograman
berorientasi objek, dan arsitektur Model-View-Controller ( MVC
), buku ini akan mulai dengan berjalan melalui pengembangan
kerangka pembangunan sederhana, yang kemudian digunakan untuk
secara cepat membangun sebuah platform Jaringan Sosial. Pada
akhir buku ini, Anda akan memiliki pemikiran tentang platform

yang kuat, Jaringan Sosial dengan banyak fitur yang dapat
membawa pengguna dari sign up dan menghubungkan dengan
pengguna lain untuk posting dan berbagi informasi. Dengan API
di tempat, platform dapat diperpanjang dan digunakan oleh
Jaringan Sosial lainnya (open id). Buku ini tidak hanya
berhenti dengan kode dan logika di balik itu, informasi
tambahan yang berguna juga dibahas, seperti pemasaran Jaringan
Sosial, menjaga Search Engine Optimization dalam pikiran
ketika mengembangkan, back up dan pemeliharaan situs, dan
bagaimana untuk menangani dengan jumlah besar lalu lintas
melalui scaling.
Pada akhir buku ini, Anda akan ditinggalkan sepenuhnya siap
untuk membangun, mengelola, memelihara, dan memperluas
Jaringan Sosial yang kuat untuk bisnis Anda, hobi, organisasi,
keluarga, dan klien. Sebuah panduan cepat untuk menciptakan
sebuah website yang fleksibel untuk Jaringan
menggunakan PHP dengan berat kerangka kerja.

Sosial

Membuat website Jaringan Sosial kuat dan dinamis di PHP dengan
membangun kerangka kerja yang fleksibel
Membangun kerangka kerja yang fleksibel Jaringan Sosial
menggunakan PHP yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dari
setiap situs Jaringan Sosial
Mengembangkan struktur yang cocok untuk kerangka kita, dengan
MVC untuk arsitektur dan struktur Registry untuk menyimpan
Objek inti
Memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi satu
sama lain menggunakan komunikasi dengan daftar teman, profil
pengguna fleksibel, pesan, diskusi, dan banyak lagi
Rencana pemasaran dan strategi scaling, untuk menarik lebih
banyak pengguna dan memastikan situs bisa mengatasi
permintaan. Dikemas dengan dunia nyata kode dan penjelasan
yang jelas, buku ini menggunakan studi kasus yang sedang
berlangsung untuk menciptakan kerangka Jaringan Sosial.

Apa yang Anda akan belajar dari buku ini?
– Merencanakan, mengembangkan, dan memperluas kerangka kerja
ringan fleksibel PHP Jaringan Sosial
– Menerapkan gaya pola desain Model-View-Controller arsitektur
– Mengelola fungsionalitas inti dengan pola desain Registry
– Melakukan pendaftaran dan proses otentikasi, yang
memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan jaringan
– Memungkinkan pengguna untuk menghubungkan satu sama lain
menggunakan daftar teman, pesan, profil fleksibel dengan
update status, dan banyak lagi

untuk siapa buku ini di tulis
Buku ini terutama ditujukan untuk pengembang PHP, tetapi cocok
untuk setiap pengembang web yang ingin memperluas pengetahuan
dan
pemahaman
tentang
konsep-konsep
Jaringan
Sosial. Pengetahuan menengah pemrograman PHP dan berorientasi
obyek diasumsikan, bersama dengan pengetahuan dasar dari
MySQL.

