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Файловий склад Microsoft Fortran 77 v3.31:  

- for1.exe – перший прохід компілятора; 

- pas2.exe– другий прохід компілятора; 

- link.exe – редактор зв’язків; 

- fortran.lib, math.lib – стандартні бібліотеки. 

Файловий склад Microsoft Fortran 77 v5.0: 

- f1.exe – перший прохід компілятора; 

- f2.exe – другий прохід компілятора; 

- f3.exe , f3s.exe – третій прохід компілятора; 

- fl.exe – головний файл для керування процесом компіляції; 

- fl.hlp – файл з описом параметрів для fl.exe; 

- llibfor7.lib , frifor.lib  – стандартні бібліотеки; 

- link.exe – редактор зв’язків. 

Файловий склад ФОРТРАНу Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET and 

Win32: 

- ftn95.exe – компілятор ФОРТРАНу; 

- slink.exe – редактор зв’язків; 

- salslibc.dll і salslibc.lib – динамічна і статична стандартні бібліотеки. 

Сучасні ФОРТРАНи працюють як у віконному, так і в консольному 

режимі. Для автоматизації роботи з компіляторами в консольному режимі можна 

складати пакетні командні файли. 

Приклад. Скласти та зберегти  файл prg.for з вихідним кодом ФОРТРАНу, 

наприклад, наступного змісту: 

С                           Do it – Hello, world !! 

PROGRAM HELLO 

WRITE(*,*) ‘  ***** Hello, world !! *****’ 

STOP 

END 

На рисунку 2.1 наведено вихідний код у режимі редагування FAR. 
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Рис. 2.1. Файл з привітанням prg.for у FAR 

 

Приклад. За вказівкою викладача знайти місце знаходження файлів MS 

Fortran 77 v 3.31 та перевірити файловий склад. 

За допомогою менеджеру файлів FAR знаходимо відповідний каталог та 

бачимо наявні файли for1.exe, pas2.exe, link.exe, fortran.lib, math.lib (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Файловий склад і місце знаходження файлів MS Fortran 77 v 3.31 

на панелі FAR (праворуч) 

Приклад. Скласти пакетний командний файл для автоматизації процесу 

компіляції вихідних файлів (для MS Fortran 77 v 3.31).  
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 Для складання пакетного командного файлу автоматизації процесу 

компіляції MS Fortran 77 v3.31 у FAR створюємо файл з розширенням ВАТ, 

наприклад, F.BAT. Він містить такі команди: 

 

@ECHO OFF 

SET  TMP=E:\TEMP 

CLS 

COPY  %1.FOR REZERV.TXT 

D:\DOS\F77\FOR1.EXE  %1.FOR; 

IF  ERRORLEVEL  2  GOTO END 

D:\DOS\F77\PAS2.EXE  

D:\DOS\F77\LINK.EXE %1.obj ,,, D:\DOS\F77\FORTRAN.LIB 

D:\DOS\F77\MATH.LIB 

COPY  REZERV.TXT  %1.FOR 

:END 

 В першу чергу слід уважно передивитись шляхи, де розташовані файли 

ФОРТРАНу. Також можна передбачити коментарі для кожної команди та вивід 

інформаційних повідомлень про хід компіляції. 

 

Приклад. За вказівкою викладача знайти місце знаходження файлів MS 

Fortran 77 v 5.0.  

За допомогою менеджеру файлів FAR знаходимо відповідний каталог та 

бачимо наявні файли MS Fortran 77 v 5.0: f1.exe, f2.exe, f3.exe, f3s.exe, fl.exe, fl.hlp, 

llibfor7.lib, frifor.lib, link.exe (рис.2.3). 
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Рис. 2.3. Файловий склад і місце знаходження файлів MS Fortran 77 v 5.0 у 

вікні FAR (ліворуч) 

 

Приклад. Виконати процедуру отримання файлів prg.obj и prg.exe з 

вихідного файлу prg.for, який був складений раніше. 

Розміщуємо файли компілятора і файл вихідного коду в одному каталозі. 

Головний файл компілятора MS Fortran 77 v 5.0 – fl.exe – виконує керування всіма 

етапами компіляції і лінкуванням, проте, отримати задані файли можливо також 

за наступних дій: 

– компіляція і отримання prg.obj: fl.exe -c prg.for 

– лінкування prg.obj до стану prg.exe: link.exe prg.obj ,,,,, 

 

Приклад. За вказівкою викладача знайти місце знаходження файлів 

Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET and Win32. Перевірити файловий склад 

компілятора. 

За допомогою менеджеру файлів FAR знаходимо відповідний каталог та 

бачимо наявні файли FTN95: ftn95.exe, slink.exe, salslibc.dll і salslibc.lib (рис.2.4). 
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Рис. 2.4. Файловий склад і місце знаходження файлів Silverfrost FTN95 for 

Microsoft® .NET and Win32 у вікні FAR (праворуч) 

 

Приклад. Виконати компіляцію вихідного файлу prg.for, який був складений 

раніше, за допомогою компілятора Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET and 

Win32, лінкування отриманого файлу prg.obj до стану файл prg.exe та запустити 

отриманий файл на виконання. 

Розміщуємо файли компілятора і файл вихідного коду в одному каталозі. 

Процедура компіляції:  ftn95.exe prg.for 

Отримано файл prg.obj. Результат роботи компілятора наведено на рис. 2.5.  

Лінкування файлу prg.obj:  slink.exe prg.obj 

Отримано файл prg.exe. 

В результаті послідовної роботи програм ftn95.exe і slink.exe в файловому 

складі з’явилися файли prg.obj та prg.exe (рис. 2.6). 

Виконуємо отриману програму. Результат виконання програми prg.exe 

наведено на рисунках 2.5-2.7. 
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Рис. 2.5. Результат роботи компілятора Silverfrost FTN95 for Microsoft® 

.NET and Win32 

 

 

Рис. 2.6. Файли prg.obj та prg.exe у файловому складі (панель ліворуч) 

 

 

Рис 2.7. Результати роботи програми prg.exe 
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Приклад. Додаткові параметри компілятора Silverfrost FTN95 for Microsoft® 

.NET and Win32. 

Список параметрів компілятора (допомога):  ftn95.exe /? 

Компіляція і лінкування:  ftn95.exe prg.for /link 

Компіляція, лінкування і виконання:  ftn95.exe prg.for /lgo 

Опція розширеної статистики:  ftn95.exe /statistics 

 


