آموزش استفاده از  Composerدر PHP

مقدمه
چ""رخ را دوب""اره اخ""تراع ن""کنید! ه""مه م""ا ت""وس""عه ده""نده ه""ای ن""رم اف""زار در پ""روژه ه""ای""ی ک""ه ت""وس""عه م""ی ده""یم ب""ه اب""زاری ن""یاز داری""م ک""ه
ت"وس"ط دی"گر ت"وس"عه ده"نده ه"ا از پ"یش س"اخ"ته و منتش"ر ش"ده و م"ا م"ی ت"وان"یم ب"ه ج"ای ب"ازط"راح"ی آن"ها ف"قط ت"صمیم ب"گیری"م ک"ه از آن"ها
اس""تفاده ک""نیم .ام""ا اس""تفاده از ای""ن اب""زار ه""ا ی""ا ب""ه اص""طالح پ""کیج 1ه""ا خ""ودش ب""ه پ""یچیدگ""ی ه""ای""ی خ""تم م""ی ش""ود ک""ه م""ا م""جبور م""ی
ش"وی"م ب"ه دن"بال راه"کار ه"ای"ی ب"رای آن ب"گردی"م ک"ه ال"بته راه ح"ل م"ناس"ب اس"تفاده از ی"ک اب"زار م"دی"ری"ت وابس"تگی اس"ت و مج"ددا ب"ای"د
گفت چرخ را دوباره اختراع نکنید!

مدیریت

وابستگی2

ه"مان"طور ک"ه پیش"تر اش"اره ک"ردی"م وق"تی ب"رای ت"وس"عه ی"ک پ"روژه از پ"کیج ه"ای آم"اده ک"ه ت"وس"ط دی"گران س"اخ"ته ش"ده اس"تفاده م"ی ک"نیم
پیچیدگی هایی پیش می آید که نیازمند مدیریت هستند .در ادامه دو مورد از این پیچیدگی ها را بررسی می کنیم.

بروزرسانی پکیج ها
پ"کیج ه"ا ه"مان"ند ن"رم اف"زار ه"ا در ط"ول زم"ان ت"وس"عه داده م"ی ش"ون"د و ی"ا ب"اگ ه"ای م"وج"ود در آن"ها رف"ع م"ی ش"ود و ن"سخه ه"ای ج"دی"دی
از آن""ها منتش""ر م""ی ش""ود .ب""ه ع""نوان م""صرف ک""ننده ب""ای""د آن""ها را ب""ه روز ن""گه داش""ته ت""ا ک""یفیت و ام""نیت م""حصول خ""ود را ت""ضمین ک""نیم.
ع"الوه ب"ر ب"ه ب"روزرس"ان"ی م"داوم پ"کیج ه"ای م"ورد اس"تفاده ب"ای"د ب"ه ه"نگام ب"روزرس"ان"ی ب"ه ن"سخه ج"دی"د س"ازگ"اری آن ن"سخه ب"ا پ"روژه را
بررسی کنیم تا مبادا محصول ما دچار مشکل شود.

وابستگی های تو در تو
پ"کیج ه"ای م"ورد ن"یاز پ"روژه م"ا )وابس"تگی ه"ای س"طح ی"ک( ب"رای ارائ"ه ک"ارب"رد م"ورد ن"ظر م"مکن اس"ت از دی"گر پ"کیج ه"ا اس"تفاده ک"نند و
اص"طالح"ا خ"ود وابس"تگی ه"ای"ی ک"ه آن"را وابس"تگی ه"ای س"طح دو م"ی ن"ام"یم داش"ته ب"اش"ند ،ای"ن داس"تان م"مکن اس"ت ح"تی ادام"ه دار
ب"اش"د و وابس"تگی ه"ای س"طح س"وم ،چ"هارم و … ه"م ب"ه وج"ود ب"یای"ند .ب"رای م"دی"ری"ت ای"ن م"سئله دو راه"کار را م"ی ت"وان درن"ظر گ"رف"ت:
 (۱ب"رای ه"ر پ"کیج وابس"تگی ه"ای آن را در دای"رک"توری ه"مان پ"کیج ق"رار ب"ده"یم و س"لسله م"رات"بی از وابس"تگی ه"ا ب"ه وج"ود ب"یاوری"م(۲ .
همه پکیج ها از همه سطوح وابستگی بدون اینکه تفاوتی برای سطح آنها قائل شویم را در کنار هم قرار دهیم.
در راه""کار اول م""دی""ری""ت ب""سیار س""اده ت""ر م""ی ب""اش""د ام""ا ب""ا ت""وج""ه ب""ه ای""نکه در دن""یای واق""عی ب""سیاری از وابس""تگی ه""ا مش""ترک هس""تند
حجم بسیار بسیار زیادی پکیج تکراری خواهیم داشت عمال این راهکار ناکارآمد است.
در راه"کار دوم ک"ه م"عموال راه"کار ب"رگ"زی"ده اب"زار ه"ای م"دی"ری"ت وابس"تگی م"ی ب"اش"د ،ه"مه وابس"تگی ه"ا از س"طوح م"ختلف در ک"نار ه"م
نگه"داری م"ی ش"ون"د و از دان"لود مج"دد ی"ا نگه"داری ی"ک پ"کیج در م"کان ه"ای م"ختلف ج"لوگ"یری ک"نیم .در ای"ن راه"کار ب"ای"د ن"سخه پ"کیج
مورد نظر را با دقت انتخاب کنیم که سازگار با تمام پکیج های دیگر و پروژه اصلی باشد.

ابزار مدیریت وابستگی
ب"ا ت"وج"ه ت"وض"یحات"ی ک"ه پیش"تر ش"رح دادی"م ل"زوم وج"ود ی"ک اب"زار ن"یروم"ند ب"رای م"دی"ری"ت وابس"تگی ه"ا در پ"روژه ه"ای ن"رم اف"زاری ک"ام"ال
اح""ساس م""ی ش""ود .م""همتری""ن وظ""یفه ای""ن اب""زار ای""ن اس""ت ک""ه ب""ا ت""وج""ه ب""ه وابس""تگی ه""ای پ""روژه در س""طوح م""ختلف ،ن""سخه م""ناس""ب از
پکیج های مورد نیاز را از مخزن 3های تعریف شده دانلود کرده و در اختیار توسعه دهنده و پروژه قرار می دهند.
Package 1
Dependency Management 2
Repository 3
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ب""رای زب""ان ه""ای م""ختلف اب""زار ه""ای م""ختلفی ط""راح""ی ش""ده اس""ت ،ب""رای م""ثال  Mavenو  Gradleب""رای ج""اوا pip ،ب""رای ،Python
 SBTب ""رای اس ""کاال و  Depب ""رای  Goرا م ""ی ت ""وان ن ""ام ب ""رد .ب ""رای زب ""ان  PHPدر گ ""ذش ""ته از اب ""زار  Pearاس ""تفاده م ""ی ش ""د ام ""ا
س ""ال ""هاس ""ت ک ""ه  Composerن ""ه ب ""ه ع ""نوان اب ""زار رس ""می ام ""ا ب ""ه ع ""نوان م ""حبوب ت ""ری ""ن اب ""زار م ""دی ""ری ""ت وابس ""تگی در پ ""روژه ه ""ای PHP
استفاده می شود.

قرارداد نامگذاری

نسخه4

ی"کی از م"باح"ث م"همی ک"ه در اس"تفاده و ت"وس"عه پ"کیج ه"ا ب"ای"د ب"ه آن ت"وج"ه ک"نیم ق"رارداد ن"ام"گذاری ن"سخه اس"ت .ق"رارداد ه"ای م"ختلفی
در این زمینه وجود دارد .محبوب ترین این قرارداد ها که توسط سایت  semver.orgتعریف شده به این صورت است:
MAJOR.MINOR.PATCH
در این قرارداد نام نسخه پکیج )یا نرم افزار( از سه بخش تشکیل می شود که ادامه هر کدام را توضیح می دهیم.

بخش  MAJORدر نسخه
ب""خش اول در ن""ام ن""سخه  Majorن""ام دارد ک""ه ن""سخه اص""لی پ""کیج ب""ه ح""ساب م""ی آی""د و ت""غییر آن ب""ه م""عنی ت""غییرات ب""نیادی ی""ا م""هم در
پ"کیج اس"ت و ل"زوم"ا ب"ا ن"سخه ق"بلی س"ازگ"ار ن"می ب"اش"د .در ص"ورت"ی ک"ه م"ا ت"وس"عه ده"نده پ"کیج هس"تیم و در ن"سخه ج"دی"د ت"غییرات"ی در
 APIپ"کیج ای"جاد ک"رده ای"م ک"ه ک"ارب"ران ن"سخه ق"بلی ب"دون ت"غییر ن"می ت"وان"ند از ای"ن ن"سخه اس"تفاده ک"نند م"ا ای"ن ب"خش از ن"سخه را ی"ک
واح"د اف"زای"ش م"ی ده"یم .ب"رای م"ثال اگ"ر ن"سخه ق"بلی پ"کیج م"ا  v2.6.1ب"وده ن"سخه ج"دی"د را ب"ای"د  v3.0.0ن"ام"گذاری ک"نیم .در ص"ورت"ی
ک"ه م"ا ک"ارب"ر ی"ک پ"کیج هس"تیم ب"ای"د ب"ه ه"نگام ب"روزرس"ان"ی پ"کیج ت"وج"ه ک"نیم ک"ه ب"ا ب"روزرس"ان"ی ب"ه ن"سخه  Majorج"دی"د م"مکن اس"ت ب"ه
تغییراتی در پروژه برای سازگاری با نسخه جدید نیازمند باشیم و حتی ممکن است از بروزرسانی منصرف شویم.

بخش  MINORدر نسخه
ب"خش دوم در ن"ام ن"سخه  Minorن"ام دارد ک"ه ن"سخه ف"رع"ی پ"کیج ب"ه ح"ساب م"ی آی"د و ت"غییر آن ب"ه م"عنی م"عرف"ی ش"دن فیچ"ر ج"دی"د ی"ا
به"بود ق"اب"ل ت"وج"ه ب"ا ح"فظ ک"ام"ل س"ازگ"اری ب"ا ن"سخه ق"بلی اس"ت .ب"رای م"ثال اگ"ر ن"سخه پ"کیج  v2.6.1اس"ت چ"نین ت"غییری م"ی ت"وان"د ب"ه
ن"سخه  v2.7.0منج"ر ش"ود .ب"ا ت"وج"ه ت"وض"یحات ذک"ر ش"ده م"ی ت"وان ب"ا خ"اط"ری نس"بتا آس"وده پ"کیج ه"ا را ب"ه ن"سخه ه"ای ف"رع"ی ج"دی"د
بروزرسانی کنیم.

بخش  PATCHدر نسخه
ب""خش س""وم ن""ام ن""سخه  Patchن""ام دارد ک""ه ت""غییر آن م""عموال ب""خاط""ر ت""غییرات ک""وچ""ک ب""خصوص رف""ع ب""اگ اس""ت و م""عموال ه""یچ ق""اب""لیت
جدیدی برای معرفی وجود ندارد Patch .های جدید با نسخه قبلی باید کامال سازگار باشند.

ابزار Composer
ه""مان""طور ک""ه اش""اره ک""ردی""م  Composerم""حبوب ت""ری""ن اب""زار م""دی""ری""ت وابس""تگی ب""رای پ""روژه ه""ای ب""ه زب""ان  PHPم""ی ب""اش""د ک""ه ف""ری""م
ورک ه ""ای م ""عروف  PHPاز ج ""مله  Symfony ،Laravelو  Zend Frameworkه ""مگی از ای ""ن اب ""زار اس ""تفاده م ""ی ک ""نند .ای ""ن
اب"زار ی"کی از ق"وی"تری"ن اب"زار ه"ای م"دی"ری"ت وابس"تگی م"ی ب"اش"د ک"ه ام"کان"ات ب"سیاری را در اخ"تیار ت"وس"عه ده"نده ه"ا ق"رار م"ی ده"د و م"ا
سعی کردیم در این مقاله تعدادی از آنها را معرفی کنیم.
 Composerب ""طور پ ""یشفرض از مخ ""زن  packagist.orgب ""رای دان ""لود پ ""کیج ه ""ا اس ""تفاده م ""ی ک ""ند و م ""ی ت ""وان ""ید پ ""کیج ه ""ای ق ""اب ""ل
استفاده را در این سایت ببینید.

نصب Composer
 Composerرا ب""ه ع""نوان ی""ک اب""زار  Command Lineم""ی ت""وان""ید از س""ای""ت  getcomposer.orgدان""لود و ن""صب ک""نید .پ""س از
نصب می توانید صحت نصب را با اجرای دستور زیر در خط فرمان )ترمینال( بررسی کنید.
composer --version
و برای افزودن پکیج های مورد نیاز به پروژه می توانید دستوری مشابه دستور زیر را در دایکتوری پروژه اجرا کنید.
Version naming convention 4
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composer require miladrahimi/phpconfig
در ص""ورت""ی ک""ه م""شکلی رخ ن""ده""د ،پ""س اج""رای دس""تور ب""اال  Composerپ""کیج م""ورد ن""ظر را دان""لود در دای""رک""توری your-project/
 vendorق ""رار م ""ی ده ""د و ه ""مچنین ف ""ای ""ل  composer.jsonو  composer.lockرا ه ""م در دای ""رک ""توری پ ""روژه ای ""جاد م ""ی ک ""ند.
کاربرد این فایل را در ادامه توضیح می دهیم.

فایل composer.json
ف"ای"ل  composer.jsonپ"س از اج"رای دس"تور  initی"ا ت"عری"ف اول"ین وابس"تگی ب"رای پ"روژه در دای"رک"توری ری"شه ) (rootپ"روژه ای"جاد
م"ی ش"ود .ای"ن ف"ای"ل را ک"ه م"ی ت"وان ب"ه ط"ور دس"تی و ب"ا ی"ک  Text Editorه"م س"اخ"ت ش"ام"ل لیس"ت وابس"تگی ه"ا )پ"کیج ه"ا م"ورد ن"یاز
پروژه( ،مخزن ها Auto-loader ،ها و همه اطالعاتی است که  Composerنیاز دارد تا درباره پروژه شما بداند می باشد.
در ای""ن ف""ای""ل ن""سخه پ""کیج ه""ا را م""ی ت""وان ب""صورت ان""عطاف پ""ذی""ر ه""مان""ند * v3.ی""ا * v3.6.ن""وش""ت ت""ا ب""روزرس""ان""ی پ""کیج ه""ا و ه""مچنین
جلوگیری از نصب نسخه غیر قابل سازگار ممکن باشد.

فایل composer.lock
ف""ای""ل  composer.lockک""ه در ک""نار ف""ای""ل  composer.jsonق""رار م""ی گ""یرد ش""ام""ل اط""الع""ات دق""یق ت""ر )ن""سخه دق""یق پ""کیج ه""ا( م""ی
ب"اش"د .ای"ن ف"ای"ل ب"ه ه"نگام اج"رای دس"تور  installم"ورد اس"تفاده ق"رار م"ی گ"یرد ت"ا از ب"روزرس"ان"ی ن"اخ"واس"ته وابس"تگی ه"ا در م"حیط
ه""ای ح""ساس ج""لوگ""یری ش""ود .پ""یشنهاد م""ی ش""ود ای""ن ف""ای""ل ب""ه ه""مراه پ""روژه ب""ه س""رور م""نتقل ش""ود ت""ا ب""ا ن""صب وابس""تگی ه""ا در س""رور
مطمئن باشیم همان نسخه استفاده شده در محیط تست و یا توسعه بر بروی سرور نصب می شود.

دایرکتوری vendor
ای""ن دای""رک""توری ش""ام""ل ت""مام پ""کیج ه""ای دان""لود ش""ده ت""وس""ط  Composerم""ی ب""اش""د ک""ه م""ورد ن""یاز پ""روژه اس""ت .ع""الوه ب""ر پ""کیج ه""ای
نصب شده ،اطالعات مربوط به نحوه بارگذاری آنها و همچنین فایل  autoload.phpدر این دایرکتوری نگهداری می شود.
ب""ا ت""وج""ه ب""ه ای""نکه ب""ا اس""تفاده از اط""الع""ات م""وج""ود در ف""ای""ل ه""ای  composer.jsonو  composer.lockو ن""رم اف""زار Composer
ه""ر زم""ان و ه""ر ک""جا م""ی ت""وان مج""ددا ت""مام پ""کیج ه""ای م""ورد ن""یاز پ""روژه را ن""صب ک""رد ب""ه ه""نگام ب""ه اش""تراک گ""ذاری ،آپ""لود ب""ه س""رور ی""ا
مخزن  Gitو  Deployاین دایرکتوری را  ignoreکرد.

تعریف وابستگی ها
در ص""ورت""ی ک""ه در پ""روژه خ""ود ب""ه ی""ک پ""کیج ن""یاز داری""د اب""تدا ب""ای""د آن""را در مخ""زن  packagist.orgپ""یدا ک""نید .در ص""فحه م""رب""وط ب""ه
پ""کیج در س""ای""ت  Packagistم""ی ت""وان""ید رون""د اف""زودن آن ب""ه پ""روژه م""شاه""ده ک""نید .ب""رای م""ثال ب""رای اف""زودن پ""کیج  PhpRouterب""ه
پروژه می توانید دستور زیر را در دایرکتوری پروژه اجرا کنید.
composer require miladrahimi/phprouter
ب " ""ا اف " ""زودن اول " ""ین وابس " ""تگی ب " ""ه پ " ""روژه Composer ،دو ف " ""ای " ""ل  composer.lockو  composer.jsonو ه " ""مچنین دای " ""رک " ""توری
 vendorرا به پروژه شما اضافه می کند و در صورت وجود این فایل ها و دایرکتوری بروزرسانی می شود.
پ ""س از اف ""زودن وابس ""تگی ب ""ه پ ""روژه Composer ،آن ""را دان ""لود ک ""رده و در دای ""رک ""توری  vendorق ""رار م ""ی ده ""د و ه ""مچنین وابس ""تگی
م ""ورد ن ""ظر را ب ""ه ب ""خش  requireدر ف ""ای ""ل  composer.jsonاض ""اف ""ه م ""ی ک ""ند و ن ""های ""تا  composer.lockرا ه ""م ب ""روزرس ""ان ""ی م ""ی
کند.
در ص"ورت"ی ک"ه پ"کیج م"ورد ن"ظر ت"نها ک"ارب"رد تس"تی دارد و در س"رور اص"لی ن"یازی ب"ه ن"صب آن نیس"ت م"ی ت"وان"ید ب"ا دس"توری م"شاب"ه
دستور زیر آنرا به پروژه اضافه کنید.
composer require phpunit/phpunit --dev
دستور باال پکیج  PhpUnitرا به بخش  require-devدر  composer.jsonاضافه خواهد کرد.
چنانچه نسخه خاصی از پکیج مد نظرتان هست می توانید همانند دستور زیر آنرا به پروژه به اضافه کنید:
"composer require miladrahimi/phprouter:"3.0
با اجرای دستور باال نسخه * v3.0.از پکیج را نصب می شود .به مثال دیگری که در ادامه آورده ایم هم توجه کنید.
"*composer require miladrahimi/phprouter:"3.
ب"ا اج"رای ای"ن دس"تور ن"سخه * v3.از پ"کیج ن"صب خ"واه"د ش"د Composer .ج"دی"دت"ری"ن ن"سخه از پ"کیج ک"ه ب"خش  Majorآن  3م"ی
باشد را نصب خواهد کرد.
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ب ""رای م ""شاه ""ده دی ""گر ف ""رم ""ت ه ""ای ن ""وش ""نت ن ""سخه ک ""ه ت ""وس ""ط  Composerم ""عرف ""ی ش ""ده اس ""ت م ""ی ت ""وان ""د ب ""ه م ""قال ""ه رس ""می س ""ای ""ت
 Composerبا نام  Versions and constraintsمراجعه کنید.

بارگذاری پکیج ها
ه"مان"طور ک"ه ق"بال گ"فتیم  Composerپ"کیج ه"ای م"ورد ن"یاز پ"روژه )و دی"گر پ"کیج ه"ا( را پ"س از دان"لود در دای"رک"توری  vendorق"رار
م""ی ده""د Composer .ه""مچنین ف""ای""لی ب""ه ن""ام  autoload.phpدر ای""ن دای""رک""توری ای""جاد م""یکند .ای""ن ف""ای""ل ح""اوی Auto-loader
ب""رای ت""مام پ""کیج ه""ای ن""صب ش""ده ت""وس""ط  Composerاس""ت و ب""ا  includeک""ردن آن در پ""روژه م""ی ت""وان از پ""کیج ه""ای ن""صب ش""ده
استفاده کرد .مثال زیر نحوه استفاده از پکیج  PhpRouterرا نشان می دهد:
<?php
;"include "vendor/autoload.php
;use MiladRahimi\PhpRouter\Router
;)($router = new Router
{ )( $router->get('/', function
;'!return 'This is home page
;)}
;)($router->dispatch

بروزرسانی وابستگی ها
پ ""س از ن ""صب وابس ""تگی ه ""ا م ""مکن اس ""ت ن ""یاز ب ""اش ""د ک ""ه آن ""ها را ب ""روزرس ""ان ""ی ک ""نیم ک ""ه در آن ص ""ورت م ""ی ت ""وان ""ید از دس ""توری م ""شاب ""ه
دستور زیر استفاده کنید.
composer update miladrahimi/phprouter
پ"س از اج"رای دس"تور ب"اال ج"دی"دت"ری"ن ن"سخه س"ازگ"ار از پ"کیج م"ورد ن"ظر ت"وس"ط  Composerدان"لود و ج"ای"گزی"ن ن"سخه ق"بلی آن در
دای" " ""رک" " ""توری  vendorم" " ""ی ش" " ""ود .ه" " ""مچنین ف" " ""ای" " ""ل  composer.lockه" " ""م ب" " ""روزرس" " ""ان" " ""ی م" " ""ی ش" " ""ود ام" " ""ا ه" " ""یچ ت" " ""غییر در ف" " ""ای" " ""ل
 composer.jsonنخواهیم داشت.
در صورتی که می خواهید همه وابستگی ها را بروزرسانی کنید می توانید از دستور زیر استفاده کنید.
composer update
ای""ن دس""تور ت""مام وابس""تگی ه""ا ،دای""رک""توری  vendorو ف""ای""ل  composer.lockرا ب""روزرس""ان""ی م""ی ک""ند .ای""ن دس""تور را ب""ا دس""تور
زیر که خود نرم افزار  Composerرا بروزرسانی می کند اشتباه نگیرید.
composer self-update

نصب وابستگی ها
ه"مان"طور ک"ه ق"بال ت"وض"یح دادی"م به"تر اس"ت دای"رک"توری  vendorرا ب"ه ه"نگام آپ"لود پ"روژه در س"رور ی"ا در مخ"زن ه"ای"ی م"ان"ند گ"یتهاب
 ignoreک"رد .ه"مچنین در ص"ورت"ی ک"ه ب"طور ک"الس"یک ب"رای  Deployپ"روژه روی س"رور آن"را آپ"لود م"ی ک"نید در ای"ن ص"ورت ب"ه ه"نگام
دریافت پروژه از مخزن دایرکتوری  vendorرا نداریم اما می توان با دستور زیر مجددا وابستگی ها را نصب کنیم.
composer install
دس""تور ب""اال در ص""ورت""ی ک""ه ف""ای""ل  composer.lockدر دس""ترس ب""اش""د ،پ""کیج ه""ا را م""طاب""ق ب""ا ن""سخه ت""عری""ف ش""ده در آن ن""صب م""ی
ک ""ند و در غ ""یر ای ""ن ص ""ورت ب ""ا اس ""تفاده از اط ""الع ""ات م ""وج ""ود در ف ""ای ""ل  composer.jsonآخ ""ری ""ن ن ""سخه س ""ازگ ""ار ب ""ا پ ""روژه را ن ""صب
خواهد کرد.
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در م ""حیط ه ""ای ""ی ه ""مان ""ند س ""رور اص ""لی ب ""ا اس ""تفاده از پ ""ارام ""تر  —no-devم ""ی ت ""وان ""ید از ن ""صب پ ""کیج ه ""ای م ""ورد ن ""یاز م ""حیط ه ""ای
تستی جلو گیری کنید.
composer install --no-dev

Autoload
ی"کی از ق"اب"لیت ه"ای م"فیدی ک"ه  Composerارائ"ه م"ی ده"د ک"ه ال"بته م"مکن اس"ت ف"رات"ر از وظ"ای"ف ی"ک اب"زار م"دی"ری"ت وابس"تگی ب"اش"د،
ام ""کان ت ""عری ""ف  autoloadب ""رای پ ""روژه اس ""ت .در ب ""خش ه ""ای ق ""بل م ""توج ""ه ش ""دی ""م ک ""ه ب ""رای ب ""ارگ ""ذاری پ ""کیج ه ""ای دان ""لود ش ""ده ت ""وس ""ط
 Composerب"ای"د ف"ای"ل  vendor/autoload.phpدر پ"روژه خ"ود  includeک"نید .از ط"رف"ی پ"روژه ش"ما ه"م ب"ه ی"ک Auto-loader
ب""رای ب""ارگ""ذاری ک""الس ه""ای پ""روژه ن""یاز دارد .ب""ا ق""اب""لیت م""ورد ن""ظر ن""یاز نیس""ت ک""ه ش""ما ب""ه ط""ور ج""داگ""ان""ه ی""ک Auto-loder .ط""راح""ی
ک""نید ت""نها ک""اف""یت ت""ا اط""الع""ات ب""ارگ""ذاری پ""روژه را ب""ه  composer.jsonاض""اف""ه ک""نید ت""ا ه""مان  autoloadم""وج""ود در دای""رک""توری
 vendorکالس های پروژه شما را هم بارگذاری کند.
{ "autoload":
}""psr-4": {"App\\": "app/
}

مخزن ها
 Packagistمخ ""زن رس ""می و ع ""موم ""ی  Composerاس ""ت و  Composerب ""رای ن ""صب پ ""کیج ه ""ا ب ""ه ای ""ن مخ ""زن رج ""وع م ""ی ک ""ند .ب ""ا
وج"ود مخ"زن  Packagistب"رای پ"کیج ه"ای خ"صوص"ی و ی"ا پ"کیج ه"ای"ی ک"ه در ای"ن مخ"زن رجیس"تر نش"ده ان"د م"ا ب"ه مخ"زن ه"ای ث"ان"وی"ه
نیازمندیم که خوشبختانه  Composerبه راحتی به ما اجازه می دهد تا این مخزن ها را برای پروژه تعریف کنیم.
در ص"ورت"ی ک"ه مخ"زن م"ورد ی"ک مخ"زن خ"صوص"ی در ی"ک س"رور  Gitه"مان"ند  GitHubی"ا  GitLabاس"ت م"ی ت"وان"ید ب"ا آن"را ه"مان"ند ک"د
زیر به فایل  composer.jsonاضافه کنید.
[ "repositories":
{
"type": "git",
""url": "https://github.com/private-company/foo
}
],
{ "require":
"*"private-company/foo": "1.
}
در ص"ورت"ی ک"ه پ"کیج م"ورد ن"ظر ش"ما ف"قط در ق"ال"ب ت"عدادی ف"ای"ل در دس"ترس اس"ت م"ی ت"وان"ید ب"ه ش"کل زی"ر آن"را در composer.json
اضافه کنید.
[ "repositories":
{
"type": "path",
""url": "../../packages/my-package
}
],
{ "require":
"*" "my/package":
}
برای اطالعات بیشتر در زمینه مخزن ها می توانید بخش  Repositoriesاز مستندات رسمی  Composerرا مطالعه کنید.
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گفتار پایانی
در ای"ن م"قال"ه ب"ا م"فاه"یم م"قدم"ات"ی از  Composerآش"نا ش"دی"د ام"ا ب"رای م"طال"عه بیش"تر و آش"نای"ی بیش"تر ب"ا ق"اب"لیت ه"ای ای"ن اب"زار
مفید می توانید به مستندات رسمی مراجعه کنید.
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