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 آموزش نصبهمراه با  0.7توربو پاسکال نسخه دانلود کامپایلر 

ا بر بسازید بایستی یکی از کامپایلرهای این زبان برنامه نویسی ربرنامه  پاسکالبرای این که بتوانید با زبان برنامه نویسی 

کامپایلرهای  پاسکالاز زبان برنامه نویسی نویسی را در آن کامپایلر آغاز کنید. خود نصب کرده و سپس برنامه  کامپیوترروی 

 و توربو پاسکال FreePascal ،Lazarus(، Delphiدلفی )مختلفی وجود دارد که از بین آن ها می توان به 

 (TURBO PASCAL) .اشاره کرد 

 دهیم.آموزش به شما عزیزان را توربو پاسکال نصب کامپایلر و در این مقاله ما قصد داریم تا نحوه دانلود 

اسکال پکه در ادامه این مطلب قرار داده شده است، فایل فشرده شده کامپایلر توربو  یاز طریق لینک دانلوددر ابتدا بایستی 

ل برای چگونگی خروج فای را از حالت فشرده خارج نمایید.دانلود نمودید آن فایل فشرده شده پس از آن که را دانلود کنید. 

 مطالعه نمایید.را  آموزش خارج کردن فایل ها از حالت فشرده مقالهمی توانید ها از حالت فشرده 

، بر روی را دانلود کرده و آن را از حالت فشرده خارج نمودید 7نسخه  توربو پاسکالفایل فشرده شده کامپایلر بعد از اینکه 

 .نماییدکلیک  Copyگزینه بر روی سپس ، راست کلیک کرده و است ( نمایش داده شده1که در شکل ) TPفلدر 

 

 .TP( نحوه کپی کردن فلدر 1شکل )
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کردن می توانید کلیدهای  Paste)برای  .کنید Pasteرا در این درایو  TPو فلدر کپی شده بروید  Cسپس به درایو 

را انتخاب  Pasteگزینه  بعددر یک ناحیه خالی کلیک راست کرده و یا را از صفحه کیبورد خود فشار  Ctrl + Vترکیبی 

همانند  BINدر فلدر  شوید. BINداخل فلدر سپس  ،داردقرار  Cکه هم اکنون در درایو شوید  TPفلدر وارد  سپس .(نمایید

راست  TURBO.EXEبایستی روی فایل  7کنید. )در ویندوز کلیک بار  دو TURBO.EXEباید بر روی فایل ( 2شکل )

 (کلیک کنید Run as administratorگزینه روی سپس کلیک کرده ، 

 

 

 به عنوان مدیر سیستم. TURBO.EXE( اجرا کردن فایل 2شکل )
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  .نماییدکلیک  Ignoreروی دکمه بر ( مواجه شدید 3شکل )همانند با پیامی اگر 

 

 ( پیام نشان دهنده عدم اجرای برنامه در حالت تمام صفحه.3شکل )

در صفحه نمایش  (Maximize) بزرگبه صورت قادر نیست پاسکال کامپایلر توروبو پیام به شما اعالم می کند که این 

ال پاسکمشکلی در اجرای کامپایلر توربو سیستم شما و  باشداده رخ نددانلود فایل ها هنگام خطایی در  اگر داده شود.

 ( است. 4شکل ) دهماننتوربو پاسکال کامپایلر اول ، این کامپایلر اجرا می شود. صفحه نداشته باشد

 

 .توربو پاسکال( صفحه اولیه کامپایلر 4شکل )
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( برای 4امپایلر توربو با پاسکال را مطابق آنچه در باال گفته شد اجرا کردید و صفحه ای همانند شکال )بعد از اینکه کاگر 

 را انتخاب کنید تا یک Newگزینه  Fileبرای نوشتن برنامه در این کامپایلر بایستی ابتدا از منوی ، شما نمایش داده نشد

ل شکاز اینکه کامپایلر برای شما یک پروژه جدید بسازد، صفحه کامپایلر همانند بعد  .پروژه جدید برای شما ایجاد شود

  خواهد شد.( 4)
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