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3. СИСТЕМА ПРОГРАМУВАННЯ MSDEV, FPS. ПРОЦЕДУРНЕ 

ПРОГРАМУВАННЯ 

 

3.1. Робота з системою програмування MSDev (FPS 4) 

Графічне середовище Microsoft Developer Studio (MSDev) призначено для 

розробки програмного забезпечення на мовах програмування, які вбудовуються 

до нього. 

Fortran Power Station v. 4.0 (FPS 4) компілятор ФОРТРАНу, який може бути 

вбудований в середовище MSDev. 

На рисунку 3.1 зображено середовище MSDev FPS 4. Програма має 

стандартний віконний інтерфейс. 

MSDev має класично розташоване меню, яке користувач може настроювати 

за своїх потреб; робочу зону, де надається можливість редагування вихідного 

коду; інформаційне поле, куди виводиться поточна інформація (наприклад, про 

хід компіляції); зону в’юверів. Завжди доступен Info View, якій є довідниковою 

системою. При створенні проекту з’являються додаткові в’ювери: Class View 

відображає структуру класів (мова програмування Сі); File View відображає 

файловий склад проекту. 

Проект MSDev створюється в місці, яке вказує користувач і являє собою 

одноймену папку. За замовчуванням MSDev розміщує в цій папці всі файли, що 

створюються користовачем та службові файли, які створені MSDev. В MSDev 

неможливо виконати компіляцію вихідного файлу, який не знаходиться в складі 

проекту. Файли вихідного коду можна розташовувати і в інших місцях, проте їх 

необхідно ввести до складу проекту. Введення файлу до проекту MSDev – це 

лише створення посилання на файл. 
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Рис. 3.1. Середовище MSDev (FPS 4) 

 

У папці проекту можуть знаходитись такі файли: *.mak – файл, який містить 

опції компілятора (компіляторів); *.sbr – файл відладчика для построкового 

налагодження; *.mdp – параметри налаштування середовища MSDev; *.for, *.f – 

файл вихідного коду фіксованого і табульованого формату ФОРТРАНу 77; *.f90 – 

файл вихідного коду вільного формату ФОРТРАНу 90; *.lib – файл статичної 

бібліотеки; *.dll – файл динамічної бібліотеки; *.obj – об’єктний модуль 

(результат компіляції); *.exe – файл, який виконується (результат лінкування). В 

проекті також можуть зберігатися і інші файли, наприклад: *.txt –  тексовий файл 

(дані і результати розрахунку); *.ico – іконки; *.res – файли ресурсів тощо. 

 


