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1. File cần giải nén rồi cài đặt (trên máy cài hệ điều hành Windows) để có IDE Turbo C 3 ++: T
urboC

Các bước cụ thể:

1.0. Nếu chưa có phần mềm giải nén thì cần cài thêm winrar bằng cách download file http://ww
w.win-rar.com/postdownload.html?&amp;L=0&amp;f=wrar501.exe&amp;spV=true&amp;subD=
true
rồi
kích đúp vào wrar501.exe vừa download được.
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1.1. Download theo link trên, có file TurboC.zip

1.2. Click phải chuột vào file TurboC.zip, chọn Extract to TurboC --> có thư mục màu vàng
(folder) TurboC

1.3. Tìm trong thư mục TurboC file tên là install.exe, click đúp vào file đó để cài đặt

1.4. Trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ hỏi em ổ đĩa (drive) để chứa file (thường là C), còn
lại thì hầu hết là các em để mặc định rồi bấm Enter.

1.5. Sau khi cài, các em sẽ tìm thấy chương trình Turbo C 3 ++ trong Start Menu, hoặc theo
đường dẫn C:TCBINTC.EXE.

Click đúp vào TC.EXE và chọn Ignore với Windows 7 sẽ mở được chương trình.

Chú ý: Nếu đọc các hướng dẫn bằng lời như trên khó hiểu, em có thể tham khảo thêm video
hướng dẫn trên mạng như https://www.youtube.com/watch?v=pAPSATz0048

2. Tài liệu học lập trình cơ bản

3. Trang chủ Adruino: http://www.arduino.cc/

Các tài liệu 1 và 2 cũng đã được đưa lên Facebook Group của CLB: https://www.facebook.co
m/groups/1405019109759158/
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