
5.   Instrucţiunile limbajului 

  

 

În această secţiune vom prezenta instrucţiunile limbajului PHP, dar mai ales vom observa asemănările şi 
deosebirile faţă de instrucţiunile limbajului C.

Instrucţiunea if 

La fel ca în C, instrucţiunea if este utilizată 
decizie.  

SINTAXA  : 

va determina afişarea mesajului „Rezultatul este perfect

SINTAXA  : 

va determina afişarea mesajului „Rezultatul 

falsă şi se execută ramura else. 
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prezenta instrucţiunile limbajului PHP, dar mai ales vom observa asemănările şi 
jului C. 

ste utilizată atunci când fluxul execuţiei scriptului .php trebuie ramificat printr

 
Rezultatul este perfect”, deoarece condiţia instrucţiunii 

 

Rezultatul nu este egal cu cel din condiţie”, deoarece condiţia

 
 

prezenta instrucţiunile limbajului PHP, dar mai ales vom observa asemănările şi 

iptului .php trebuie ramificat printr-o 

 

, deoarece condiţia instrucţiunii if este adevărată. 

 

, deoarece condiţia instrucţiunii if este         
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SINTAXA : 

Va determina afişarea mesajului „Rezultatul este egal cu 21

care fiind adevărată generează afişarea mesajului menţionat. În cazul în care toate ramurile 

execută ramura finală else. 

Instrucţiunea switch 

Într-o  instrucţiune if, condiţia poate fi adevărată sau falsă
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Rezultatul este egal cu 21”, condiţia if fiind falsă, verifică ramura 

rată generează afişarea mesajului menţionat. În cazul în care toate ramurile elseif

a poate fi adevărată sau falsă, într-o instrucţiune switch

 
 

 

fiind falsă, verifică ramura elseif, 

elseif au condiţii false, se 

switch, poate lua oricâte valori.  
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Instrucţiunea while 

Diferenţa dintre instrucţiunea if şi instrucţiunea 

adevărată, se execută o singură dată secvenţa de cod precizată în interiorul instrucţiunii, pe când, instrucţiunea 

determină executarea în mod repetat a secvenţei de instrucţi

 

va determina afişarea numerelor de la 1 la 5, câte unul pe fiecare rând

Instrucţiunea condiţionată posterior este, la fel ca 

Instrucţiunea for 
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şi instrucţiunea while este că, pentru instrucţiunea 

singură dată secvenţa de cod precizată în interiorul instrucţiunii, pe când, instrucţiunea 

area în mod repetat a secvenţei de instrucţiuni conţinută de while, până când condiţia devine falsă.

la 5, câte unul pe fiecare rând. 

ţiunea condiţionată posterior este, la fel ca şi în C, do ... while 

 

 
 

că, pentru instrucţiunea if, dacă condiţia este 

singură dată secvenţa de cod precizată în interiorul instrucţiunii, pe când, instrucţiunea while 

, până când condiţia devine falsă. 
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Creaţi un script for.php, scrieţi codul de mai jos, şi apoi afişaţi în browser
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Creaţi un script for.php, scrieţi codul de mai jos, şi apoi afişaţi în browser 

 
 

 


