
  آشنايي مقدماتي با برنامه نويسي پاسكال
  

   برنامهنصبنحوه 
  

به صورت زير    آن را    ، است exeكه بصورت   از روي سايت،    ل حاوي كامپايلر پاسكال     بعد از دانلود كردن فاي    
  : نصب كنيد

روي گزينه به شكل زير ظاهر شد،   Security Warningپنجره صورتي كه  در ،ابتدا فايل را اجرا كرده
Run كليك كنيد .  

  
  

بـود   آن   exe كامپايلر پاسكال در همان محلي كه فايل          فولدر حاوي  ، در پنجره بعد   Installبا زدن گزينه    
  .)، مكان ديگري را براي نصب انتخاب كنيدBrowseتوانيد به كمك دكمه مي (ايجاد مي شود

 

  
  
  
  
  



  
  ي برنامهاجرانحوه 

  
كـه بـا آيكـون    )  روي آنTPX.exe )Double-Click ل  فاي با اجرايTurbo Pascalدر داخل فولدر 

 در صورتي كه پيغـام خطـايي        .نمايان مي شود  محيط برنامه نويسي پاسكال      مشخص شده است،     
  . كيبود را فشار دهيدEscظاهر شد دكمه 

  

  
  

  . در اين محيط كدهاي برنامه نوشته مي شود
 را انتخـاب  Runگزينـه  دوباره  را انتخاب و ومندر Run پس از نوشتن هر برنامه جهت اجراي آن گزينه 

   .توان برنامه را اجرا كرد نيز ميCtrl+F9با دكمه هاي ميان بر . كنيد
 هـم   Alt+Xبا دكمه هاي    .  كليك كنيد  Exit روي گزينه    Fileدر منو   براي خروج از محيط برنامه نويسي       

  .مي توان از برنامه خارج شد
  :منوي زير نمايان مي شود) Alt+f  زدن دكمه هاي يا( Menu bar در  Fileبا انتخاب 

  



  
  

New : ايجاد مي كند جهت كد نويسي اي جديدصفحهاين گزينه .  
Open :برنامه هايي كه قبال ذخيره شده را فراخواني مي كند.  

را باز كرد ولي برنامه اي اجرا مي شود كه صفحه آن در روي ديگـر                بصورت هم زمان مي توان چند برنامه        
  .صفحه ها باشد

Save : ذخيره مي كندبا نام مورد نظر برنامه ي نوشته شده را.   
اگر بعد از نوشتن برنامه اي يا تغيير در برنامه اي كه قبال ذخيره شده بخواهيد از محـيط برنامـه نويـسي                  

  ا آخـرين تغييـرات اعمـالي ذخيـره          برنامه ب  Yesبا انتخاب   . رو خواهيد شد  خارج شويد با پنجره زير روب     
  . برنامه ذخيره نخواهد شدNoدرصورت انتخاب . شودمي

  

  
 خطاي موجود در برنامه بـصورت كـد بـه همـراه             ،درصورت داشتن خطا در برنامه، هنگام اجرا كردن آن        

  : پاسكال استفاده كرد Help بصورت زير از براي توضيح بيشتر مي توان. توضيح مختصر نمايان مي شود



سپس با توجه به كد خطا گزينـه مـورد   .  را انتخاب كنيدHelpدر منوي Error messages ابتدا گزينه 
  .با كليك بر روي كد خطا توضيح كامل آن نشان داده مي شود. نظر را انتخاب كنيد

  

 
 

  
  

.  پاسكال اسـتفاده كـرد     Help از    مي توان  يسي پاسكال براي آشنايي با هر كد مورد استفاده در برنامه نو         
مي توان با دكمه هاي .  براي هر كد توضيح كامل و مثال مربوط به آن موجود استHelp منوي Indexدر 

Shift+F1  وارد نيزIndexشد .  
  

  


