
 5 بخص - php پی اچ پی آهَصش

 

 .کشد کٌتشل ّا آى تَسظ سا بشًاهِ یک هختلف ّای قسوت تَاى هی کِ ّستٌذ ّا ضشط php دس دستَسات پشکاسبشدتشیي اص یکی

 IF ضشعی دستَس

  if( ضشط) 

{ 

 ضشط تحقق صَسست دس اجشا

} 

 .ضَد هی اجشا}{  هیاى قسوت ضشط یافتي تحقق صَست دس کِ باضذ هی باال صَست بِ دستَس ایي کلی ضکل

$a = 4; 

$b = 2; 

if ( $a > $b ( 

} 

echo 'a bigger than b'; 

{ 

 ضشط تحقق صَست دس کشدین هطخص ٍ پشداختین آًْا هقایسِ بِ if دستَس با سپس دادین هقذاس آًْا بِ ٍ کشدُ تعشیف عذدی هتغیش دٍ ابتذا

 .بَد خَاّذ a bigger than b ها خشٍجی یعٌی ضَد چاپ ًظش هَسد بخص

 IF...ELSE ضشعی دستَس

if ( ضشط)   

{ 

ضشط تحقق صَست دس اجشا  

}else{ 

ضشط ًیافتي تحقق صَست دس اجشا  

} 

 .گشدد هی اجشا ضشط ًیافتي تحقق صَست دس else اص بعذ قسوت فقظ باضذ هی قبل قسوت هطابِ

if ( ضشط)   

$a = 10; 

$b = 20; 

if( $a > $b   (  

{ 



echo 'a bigger than b'; 

{else{ 

'a smaller than b'; 

{ 

 IF...ELSE IF...ELSE ضشعی دستَس

if ( ضشط)   

} 

اٍل ضشط تحقق صَست دس اجشا  

{elseif ( دٍم ضشط)   

{ 

دٍم ضشط یافتي تحقق صَست دس اجشا  

{else{ 

ّا ضشط اص ّیچکذام ًیافتي تحقق صَست دس اجشا  

{ 

 .کٌین استفادُ باال سٍش اص بایذ ایٌجا دس کٌین اعالم کاسبش بِ سا ًتیجِ ٍ کٌین بشسسی سا ضشط چٌذ هیخَاّین کٌیذ فشض

<form method='post' action=' '> 

Your Average : <input type='text' name='average'> 

>input type='submit' name='submit' value='send'> 

</form> 

<?php 

if(isset($_POST['submit'])) 

$average = $_POST['average']; 

if( $average > 16   (  

} 

echo 'عالی'  ; 

}elseif( $average  == 14 ) 

{ 

echo ' هتَسظ  '; 

{else} 

echo 'ضعیف'  ; 



{ 

} 

?> 

 ضشط دس ٍ ضَد چاپ عالی بَد 16 اص بیطتش هعذل اگش کشدین بشسسی اٍل ضشط دس سپس ٍ کٌذ هی دسیافت سا هعذل کِ ساختین کِ فشم یک ابتذا

 .  ضَد هی چاپ ضعیف بَد ایي اص غیش اگش ٍ هتَسظ بَد 14 بشابش اگش دٍم

 ٍ ًِ یا داسد هقذاس ًظش هَسد هتغیش آیا کِ کٌذ هی بشسسی کِ باضذ هی isset)( دستَس ّن آى ٍ باضذ جذیذ ضوا بشای ضایذ باال کذ دس ًکتِ یک تٌْا

 ؟ است ضذُ کلیک submit دکوِ سٍی بش آیا تش سادُ صباى بِ

 SWITCH ضشعی دستَس

switch ( ضَد بشسسی بایذ کِ عباستی)   

{ 

case :اٍل ثابت عباست   

اٍل عباست یافتي تغابق صَست دس اجشا  

break; 

case :دٍم ثابت عباست   

دٍم عباست یافتي تغابق صَست دس اجشا  

break; 

default: 

ثابت ّای عباست اص کذام ّیچ ًیافتي تغابق صَست دس اجشا   

} 

 فکش بِ بایذ ٍ ضَد هی کذ پیچیذگی باعث صیاد ّای ضشط اص استفادُ ایٌجا دس کٌین هقایسِ دیگش سضتِ 100 با سا سضتِ یک ها جایی دس کٌیذ فشض

 .کٌذ حل سا ها هطکل تَاًذ هی switch کِ باضین بْتشی حلی ساُ

 با باضذ صحیح ًتیجِ کِ صَستی دس ٍ ضَد هی هقایسِ اٍل case  با سپس ٍ گشفتِ)(  داخل دس ضَد بشسسی بایذ کِ عباستی یک سٍش ایي دس

break سشاغ ًبَد صحیح صَست دس ٍ یابذ هی پایاى دستَس case اص بعذ قسوت ًطَد صحیح کذام ّیچ با اگش آخش دس ٍ سٍد هی بعذی ّای 

defult ضَد هی اجشا. 

$month = 10; 

switch( $month ) 

{ 

case 1: 

echo 'فشٍسدیي'  ; 

break; 



case 2: 

echo 'اسدیبْطت'  ; 

break; 

case 3: 

echo 'خشداد'  ; 

break; 

case 4: 

echo 'تیش'  ; 

break; 

case 5: 

echo 'هشداد'  ; 

break; 

case 6: 

echo 'ضْشیَس'  ; 

break; 

case 7: 

echo 'هْش'  ; 

break; 

case 8: 

echo 'آباى'  ; 

break; 

case 9: 

echo 'آرس'  ; 

break; 

case 10: 

echo 'دی'  ; 

break; 

case 11: 

echo 'بْوي'  ; 



break; 

case 12: 

echo 'اسفٌذ'  ; 

break; 

default: 

echo '.ًذاسد ٍجَد ضوسی ّجشی تاسیخ دس هاُ ایي'  ; 

} 

 بِ ٍ دسیافت عذد بِ سا تَلذ هاُ خَد سایت دس تَاى هی سٍش ایي با کِ ضَد هی ضٌاسایی ًظش هَسد هاُ $month هتغیش هقذاس بِ تَجِ با باال کذ دس

 .داد ًوایص فاسسی

 بشای کافی ٍقت ٍ کاسم دسگیش کوی صیشا هیخَاّن عزس هیکٌن آپ دیش ایٌکِ ایي اص بٌذُ.باضذ گشفتِ قشاس ضوا تَجِ هَسد بخص ایي اهیذٍاسم

 .ًذاسم کوتش صهاى دس سا هختلف ّای بخص ًَضتي
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