
Інженерні розрахунки на ПЕОМ: навч. посіб. / Д.Е. Сідоров, І.О. Казак  – К.: 

НТУУ «КПІ», 2015. – 185 с. 

 

Для створення проекту в MSDev необхідно виконати наступний ланцюг дій. 

Меню «File» – «New» – вибрати створення проекту «Project Workspace» (рис. 3.2) 

– «OK» – вибрати тип проекту «Consol Application» – Ввести ім'я проекту та 

розташування – «Create» (створити проект)         (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.2. Створення проекту MSDev 

 

 

Рис. 3.3. Вибір типу проекта 

 

Для введення файлу до складу проекту MSDev необхідно виконати 

наступний порядок дій. Меню «Insert» – «File into project» – Ввести (вказати) ім'я 

файлу (файлів) та розташування – «Add» (створюється посилання на файл 

проекту). 
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Компіляції підлягають файли вихідного коду, які включені до складу 

проекту. Результатом компіляції є об’єктні модулі *.obj. 

Розрізняють два режими компіляції. Режим «Debug» – це режим 

відлагодження. В цьому режимі в файл, який виконується, будуть додатково 

вбудовані засоби відлагодження. Така програма працює меньш швидко і займає 

більше місця на диску. Режим «Realized» – цей режим використовують для 

підготовки комерційної версії програмного продукту після повного 

відлагодження. При цьому отримується швидкий і компактний файл, який 

виконується, але він не містить засобів розширеної діагностики помилок. 

Режим «Debug» або «Realized» встановлюється користувачем у вікні 

режимів MSDev. 

Процедура компіляції в MSDev реалізується за допомогою меню «Build», в 

якій є відповідна вкладинка «Compile». 

Як приклад, відкрито проект Celsius (рис. 3.4), який містить вихідний файл 

Celsius.for, та показані результати його роботи у консолі. 

Побудова файлу, який виконується, можлива на базі об’єктних модулів, 

отриманих при компіляції, об’єктних модулів, що додатково підключені до складу 

проекту, додатково введених в склад проекту бібліотек користувача та 

стандартних бібліотек FPS 4. Результатом буде файл, який виконується. Порядок 

дій при побудові файлу, який виконується, наступний. Меню «Build» – вкладинка 

«Build …» (результатом буде створення файлу, який виконується). 

Меню «Build» містить також пункт «Rebuild all» – компіляція та 

безперервна побудова, пункт «Execute» – виконання побудованого файлу в 

середовищі MSDev. 
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Рис. 3.4. Файл Celsius.for і результат роботи у консолі MSDev  

 


