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چکيده

رياضی الگوريتم های پياده سازی برای C++ سی پالس پالس برنامه نويسی زبان از استفاده يادگيری
غيره. و نمودار رسم همچنين و

کنيم؟ نصب سی پالس بالس برای compiler يک چگونه ۱
سی پالس پالس زبان ِ- compilerيک از بايد ابتدا سی پالس پالس زبان ُکِد يک اجرای برای می دانيد که همان گونه
کرده ايجاد exe پسونِد با ( executable ) اجراشدنی فايِل يک و خوانده را cpp پسونِد با فايِل تا بگيريد کمک
نداريد. خاصی ابزار يا نرم افزار به نياز exe فايِل اجرای برای کنيد. اجرا را ساخته شده اجرايِی فايِل سپس و
معروف  ترين داريد. compiler يک به نياز exe فايِل يک به cpp فايِل ترجمهٴ يعنی نخست بخش برای ولی
يک که است ( g++ ) جی پالس پالس حاضر حال در سی پالس پالس برنامه نويسِی زبان برای compiler
terminal به است، نصب رايانه تان روی بر g++ آيا که کنيد امتحان اينکه برای است. رايگان و آزاد ابزاِر

کرده ايم. باز powershell ِ- terminal يک VSCode ويرايشگِر در زير در نمونه برای برويد.

نصب شده نسخهٴ شمارهٴ بايد آنگاه باشد، نصب g++ اگر بزنيد. اينتر و g++ –version بنويسيد سپس
می دهد.. نشان خطا پيام شما به زير شکل مانند اينصورت غير در دهد. نمايش شما به را

command پنجرهٴ در زير در نمونه برای دهيد، انجام را کار همين نيز VSCode از بيرون می توانيد
کرده ايم. تکرار را باال آزمايش همين ويندوز ِ- prompt
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برای c++ توسيع صفحهٴ در نمونه برای دارند. وجود g++ نصب پيرامون زيادی راهنماهای
زير پيوند يعنی VSCode

https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp#_example-install-mingwx64
زير پيونِد در يا

https://www.msys2.org/#installation

کنيد. کليک link to the installer روی بر

کنيد. دابل کليک آن روی بر شد، دانلود نصب کننده اينکه از پس
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برويد. پيش msys۲ سايِت در آمده راهنمای طبِق می توانيد اينجا از

پيش فرض مسيِر را نصب مسيِر که است مهم گاهی که می دانيد احتماال خوانده باشيد را پيشينم راهنماهای اگر
است، نصب رويش بر سيستم عامل تان که درايوی از متفاوتی درايِو روی بر که است بهتر و بگذاريد نبايد
نصب حين که باشيد داشته ياد به حتما کنيد نصب ديگری مسير در خواستيد اگر کنيد. نصب را نرم افزارها

دهيد. تغيير را نصب پوشهٴ آدرس
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بزنيد. اينتر و نوشته را pacman -Syu دستوِر و کنيد باز را MSYS نصب از پس

می گويد. شما به نيز را نياز مورد حجم که کند نصب را بسته سری يک که می خواهد اجازه شما از سپس

. y کوچک حرف نه و بنويسيد را Y بزرگ حرف بايد دادن اجازه برای که کنيد توجه
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زير. شکل مانند کنيد برخورد هشدار و خطا پيام سری يک به من مانند است ممکن

دوباره که دارد قرار کجا در برنامه نمی دانيد اگر کردم. باز را آن دوباره سپس و بستم را برنامه من
بگرديد. msys2.exe دنبال به و برويد کرده بوديد معرفی نصب برای که پوشه ای به است کافی کنيد، بازش

بزنيد. اينتر و بنويسيد دوباره را پيشين دستوِر همان
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نصب به شروع و می دهيم اجازه آن به کند. نصب بخواهد را بيشتری بسته های تعداد دفعه اين است ممکن
می کند. به روزرسانی و
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) نمايه و کنيد mysys2 نوشتِن به شروع می توانيد نيز ويندوز ِ- start menu در می بنديم. را برنامه
کنيد. پيدا را mysys2 برنامهٴ همان ِ- ( icon

چيز همه اينکه بر مبنی پيام هايی ما به می زنيم، را پيشين دستوِر و می کنيم باز را آن که زمانی بار اين
می دهد. نشان نيست جديدی چيز نصب به نياز و است به روز

۷



می زنيم. را زير دستور داد، نشان را پيام نوع اين که زمانی
pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc

می دهد پيام شما به بررسی يک از پس می شود. شروع تازه g++ نصب به اقدام تازه که است اينجا در
نصب به تمايل را کدام ها يا کدام که بگوئيد او به که می خواهد شما از و دارد پيشنهاد نصب برای چيز چند که
که است نگفته چون شويد. گيج کمی است ممکن اينجا اما است. آنها همهٴ خودش پيش فرض پيشنهاد داريد.
کدام هيچ ولی . default يا all بنويسيد بايد که کنيد فکر شايد بنويسيد. بايد چه برخی يا همه انتخاب برای

بزنيد! اينتر فقط و ننويسيد چيزی است کافی همه انتخاب برای نيست، درست
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و می دهيم اجازه او به می گيرد. مجدد اجازهٴ و می گويد را نياز مورد حجم شما به مجدد بررسی از پس
می کند. نصب و دانلود به اقدام
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شده است. نصب ۶۴بيت) من (برای سيستم عامل تان نوع به متناسب msys2 MinGW که کنيد چک

برای نمی شود. شناسايی ويندوزتان متغيرهای محيط توسط خودکار طور به ولی داريد g++ شما اکنون
برنامه کدام منظورتان که بداند g++ می گوئيد ويندوزتان ترمينال به بار هر و بشود شناسايی خودکار اينکه
برای کنيد. معرفی ( environment variable ) متغيرها محيط به را آن بايد است، رايانه تان کجای در

کنيد. استفاده سايت در آمده راهنمای همان از کار اين
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Edit نوشتِن به شروع جستجو بخش در سپس و کنيد کليک settings چرخ دندهٴ روی شروع منوی در
می کند. پيشنهاد را بخش کامل نام رايانه خود و کنيد environment

کنيد. انتخاب را آن

تا کنيد کليک زيرش در Edit روی بر سپس و کرده کليک Path روی بر user variable بخش از
برويد. زير پنجرهٴ به
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MinGW پوشهٴ انضمام به کرده بوديد انتخاب نصب برای که پوشه ای آدرس و کنيد کليک New روی بر
Ok روی بر سپس و بنويسيد را آدرس، انتهاِی در bin پوشهٴ و بيت) ۳۲ يا ۶۴) ويندوزتان نسخهٴ به مربوط

کنيد. کليک
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نسخهٴ شمارهٴ جايش به و نمی گيريم خطا پيام ديگر کنيم، تکرار را g++ نصب شده بودِن آزموِن اگر اينک
ديد. خواهيم را نصب شده

جمع بندی:

توجه البته گرفتيم. ياد را c++ ُکدهای از اجراشدنی فايِل ساخِت برای compiler يک کردِن نصب •
خود حتی کنيد. نصب g++ جای به می توانستيد که دارند وجود نيز ديگری های compiler که کنيد

کنيد. نصب و دريافت MSYS و MinGW جای به ديگری پخش کننده های از نيز را g++

بفرستيد. پيام می توانيد جلسه اين به مربوط مطالب پيرامون مشکل يا پرسش گونه هر صورت در

باشيد سربلند و پيروز
شاهنشاهی خورشيدی ۲۵۸۱ شهريور ۲۷ صادقی منش، اميرحسين
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