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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

Οδεγόο Χξήζεο CYGWIN γηα Windows 

Γεκήηξεο Εεϊλαιηπνύξ  

Ι. Δηζαγωγή 

ην κάζεκα απηό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C (ANSI C) γηα λα 

δηεθπεξαηώζνπκε ηηο αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ πξνγξακκαηηζκό (γηα ιόγνπο ζπλνρήο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε άιιεο γιώζζεο όπσο C++, Visual C++, Java, C# θηι.) 

Η γιώζζα C αλαπηύρζεθε ην 1972 από ηνλ Dennis Ritchie ζηα εξγαζηήξηα ηεο  ΑΣ&Σ (Bell 

Labs) θαη είλαη ζήκεξα ε πην δηαδεδνκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο C 

είλαη ε κηθξή έθηαζε ζε εληνιέο, ε ηαρύηεηα, ε θνξεηόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα γηα αξζξσηό 

πξνγξακκαηηζκό. Δίλαη επίζεο ε βάζε πνιιώλ ζύγρξνλσλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

όπσο ε C++, JAVA θαη C#, είλαη ε γιώζζα ηνπ Unix/Linux θαη ηέινο έρεη επαλεηιεκκέλα 

απνδεηρηεί ωο ε πην απνηειεζκαηηθή γιώζζα γηα εθκάζεζε πξνγξακκαηηζηηθώλ θαη 

αιγνξηζκηθώλ ελλνηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αθνύ επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα 

εκπεδώζνπλ ζε βάζνο ηελ δνκή ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

ΙΙ. Δγθαηάζηαζε Πεξηβάιινληνο Πξνγξακκαηηζκνύ 

Δδώ ζαο δίλνπκε έλα ηππηθό ζύλνιν εξγαιείσλ πνπ ζα ζαο επηηξέςνπλ λα δηεθπεξαηώζεηε ηηο 

πξνγξακκαηηζηηθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο. Γηα ιόγνπο ζπλνρήο, νη δηδάζθνληεο ζα 

εμεηάδνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ ιύζεσλ ζαο ζην πεξηβάιινλ UNIX ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δάλ 

σζηόζν ζέιεηε λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη από ζπίηη ζηνλ δηθό ζαο ππνινγηζηή κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην WINDOWS/cygwin όπωο απηή ε πιαηθόξκα πεξηγξάθεηε πην θάηω.  

Σπλεπώο, πξηλ ππνβάιιεηαη ηηο ιύζεηο ζαο ζα πξέπεη νπωζδήπνηε λα ειέγμεηε όηη ηα 

πξνγξάκκαηα ζαο κεηαγιωηηίδνληαη θαη εθηεινύληαη νξζά. 

Δάλ ε ζπγγξαθή ησλ ιύζεσλ ζαο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε ην πξόηππν ANSI C,  ζα είλαη 

δπλαηόλ ηα πξνγξάκκαηα ζαο λα εθηεινύληαη ρσξίο θακηά, ε κε πνιύ ιίγεο ηξνπνπνηήζεηο, ζε 

άιια ιεηηνπξγηθά ζύζηεκα UNIX (π.ρ. GNU/Linux, Solaris, MacOSX, ηελ νηθνγέλεηα BSD θηι.). 

Δπνκέλσο κελ δηζηάζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο άιιεο πιαηθόξκεο εάλ έρεηε ηελ 

θαηάιιειε εκπεηξία. ε θάζε πεξίπησζε, κεξηκλήζηε πάληνηε ην πξόγξακκα ζαο λα εθηειείηαη 

νξζά θαη ζηηο κεραλέο ηνπ εξγαζηεξηνύ  ηνπ καζήκαηνο. 

a) WINDOWS 

Σα απνιύησο απαξαίηεηα γηα λα γξάςεηε πξνγξάκκαηα C ζε πεξηβάιινλ MS Windows είλαη:  
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1. Έλα πξόγξακκα ζπληάθηεο (text editor), θαηά πξνηίκεζε από απηά πνπ δηαθεκίδνπλ όηη 
είλαη εηδηθά γηα γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. αο πξνηείλνπκε ηνλ Textpad editor, πνπ 
κπνξείηε λα ηνλ αλαθηήζεηε από  ηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν:            

      http://www.textpad.com/download/index.html#downloads 

Πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα ζρεηηθά κε ηνλ Textpad editor κπνξείηε λα βξείηε ζηo 
http://www.textpad.com θαη ζην Google. 

2. Έλαο κεηαγιωηηηζηήο (compiler) C, θαηά πξνηίκεζε o gcc πνπ παξέρεη ην παθέην 
Cygwin. To cygwin είλαη έλα πεξηβάιινλ Linux γηα ηα Windows ην νπνίν ζαο επηηξέπεη λα 
εθηειείηε δηάθνξεο εληνιέο θαη εξγαιεία σθειηκόηεηαο (system utilities) ζην θέιπθνο (shell). To 
cygwin είλαη ζπκβαηό κε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο γελεάο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο 
Microsoft δειαδή Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 θαη Vista.  
Πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα ζρεηηθά κε ην cygwin κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.cygwin.com/ 

Βήκα 1: Αλάθηεζε 

Γηα λα αλαθηήζεηε ην cygwin εθηειέζηε ην εηθνλίδην “Install or Update Now” ην όπνην 
εκθαλίδεηε ζην ζύλδεζκν http://www.cygwin.com/. Δπεηδή ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ είλαη 
αξθεηά κεγάιν, πξνηείλνπκε λα επηδείμεηε ππνκνλή θαη λα αξρηθνπνηήζεηε ηελ αλάθηεζε από 
ζεκείν όπνπ ππάξρεη γξήγνξε ζύλδεζε. αο πξνηείλνπκε επίζεο λα ζώζεηε ηα αξρεία ζηνλ 
ζθιεξό ζαο δίζθν, κέζσ ηεο επηινγήο “Download without Installing” ην νπνίν εκθαλίδεηε 
όηαλ εθηειέζεηε ην setup.exe, γηα λα ζαο επηηξέςεη λα εθηειέζεηε ην cygwin κειινληηθά ζε 
νπνηνδήπνηε κεράλεκα θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζέιεηε. 

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα αλαθηήζεηε έλα ππνζύλνιν δπλαηνηήηωλ ηνπ πεξηβάιινληνο 
Cygwin από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν έρεη κέγεζνο κόλν 22MB. 

Βήκα 2: Δγθαηάζηαζε 

Έρνληαο ζσζκέλν ην cygwin ζηνλ ζθιεξό δίζθν εθηειέζηε ηα αθόινπζα: 

 Δθηειέζηε ην εηθνλίδην “Install or Update Now” ην όπνην εκθαλίδεηε ζην ζύλδεζκν 
http://www.cygwin.com/. Απηό ζαο βγάδεη έλα παξάζπξν πνπ ζαο ελεκεξώλεη γηα ην 
πξόγξακκα θαηαιήγνληαο κε ην copyright θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Παηήζηε Νext.  

 

http://www.textpad.com/download/index.html#downloads
http://www.textpad.com/
http://www.cygwin.com/
http://www.cygwin.com/
http://www.cygwin.com/
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 Δπηιέμηε Install from Local Directory θαη παηήζηε Νext.  

 

 Θα βγεη έλα παξάζπξν πνπ ζαο πξνηείλεη ην C:\cygwin σο θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ 
cygwin θαζώο θαη κεξηθέο άιιεο επηινγέο. Παηήζηε Νext.  

 

 Θα βγεη έλα παξάζπξν πνπ ζαο δεηά ην Local Package Directory. Παηήζηε ην Browse 
θαη πεγαίλεηε ζηνλ θάθειν όπνπ βξίζθνληαη ηα αξρεία εγθαηάζηαζεο ηα νπνία 
πξνκεζεπηήθαηε από ην βήκα 1. Παηήζηε Νext.  

 Θα βγεη έλα παξάζπξν πνπ ζα ζαο ελεκεξώλεη γηα όια ηα δηαζέζηκα παθέηα πνπ 
πξνζθέξεη ην cygwin. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ζα ρξεηαζηνύκε 
κόλν ηα βαζηθά.   

 

 Βεβαησζείηε όηη δεμηά από ην View ππάξρεη επηιεγκέλν ην Category αιιηώο παηήζηε 
πνιιέο θνξέο ην View κέρξη λα ζαο βγεη ην Category. Παηήζηε ην + ζην Devel. Παηήζηε 
πάλσ ζην skip πνπ αληηζηνηρεί ζην "gcc-core " ώζηε λα ώζηε λα εκθαληζηεί ε έθδνζε (π.ρ. 
3.4.4-3). Παηήζηε πάλσ ζην skip ηνπ "bin-utils : The GNU compiler ..." ώζηε λα εκθαληζηεί 
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ε έθδνζε (π.ρ. 20060817-1). Σέινο, παηήζηε ην + ζην Libs. Παηήζηε πάλσ skip πνπ 
αληηζηνηρεί ζην " w32api ..." κέρξη λα εκθαληζηεί ε έθδνζε  (π.ρ. 3.3-1). Παηήζηε Νext.  

 

 Ξεθηλά ε εγθαηάζηαζε! θαη ζαο κέλεη έλα ηειηθό Finish λα παηήζεηε!  

 

 Πξέπεη ηέινο λα βάιεηε ζην PATH ην C:\cygwin\bin, νπόηε (γηα ηα Windows XP) πάηε 
ζην My Computer, δεμί θιηθ, Properties, Advanced, Environment variables, βξίζθεηε ην 
Path ζηα system variables, ην επηιέγεηε, παηάηε edit θαη πξνζζέηεηε ;C:\cygwin\bin ζην 
ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ variable value (κε ην εξσηεκαηηθό). Γηα άιιεο εθδόζεηο Windows 
ςάμηε ην θαη εζείο ιηγάθη ζην Google. 
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LINUX/MACOSX/UNIX 

Αλ ζέιεηε λα γξάςεηε πξνγξάκκαηα C ζε πεξηβάιινλ LINUX ή UNIX κπνξείηε λα ην θάλεηε 

ακέζσο γηαηί είλαη άκεζα δηαζέζηκνη θαη ζπληάθηεο θαη ν κεηαγισηηηζηήο gcc. Θπκεζείηε όηη 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ε εμέηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζαο ζα γίλεηαη ζε πεξηβάιινλ 

LINUX πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηηο κεραλέο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ωζηόζν, νη εληνιέο είλαη ίδηεο 

κε απηέο ζην UNIX. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη αλ θάλεηε κεηαγιώηηηζε ζην UNIX κε gcc hello.c, 

ην εθηειέζηκν αξρείν δελ ζα έρεη ην όλνκα a.exe αιιά a.out, νπόηε γηα λα ην ηξέμεηε πξέπεη λα 

δώζεηε ./a.out. πληάθηεο θεηκέλνπ ζην UNIX ππάξρνπλ πάξα πνιινί όπσο νη ζξπιηθνί VI θαη 

Δmacs. Ο vi ππάξρεη ζε θάζε εγθαηάζηαζε UNIX/LINUX. Πξόθεηηαη γηα δύζρξεζην ζπληάθηε, 

πνπ όκσο γίλεηαη εμαηξεηηθό εξγαιείν αλ θάπνηνο ηνλ κάζεη πνιύ θαιά, γη' απηό παξά ηηο 

'ηδηνηξνπίεο' ηνπ παξακέλεη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο γηα ηνπο αηξεηηθνύο πξνγξακκαηηζηέο!  

ΙΙ. Τν πξώην πξόγξακκα ζηελ C 

Γξάςηε κε ηνλ editor Textpad ην πξόγξακκα ζαο, έζησ ην hello.c (ζπκεζείηε όηη ηα αξρεία 

πξνγξακκάησλ C πξέπεη λα ηειεηώλνπλ ζε .c). 

 

Έζησ όηη απνζεθεύνπκε ην αξρείν hello.c ζην θαηάινγν c:\temp. Σν επόκελν καο βήκα είλαη 

λα κεηαγισηηίζνπκε (compile) ηνλ πεγαίν θώδηθα (source code) έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζνπκε 

ην εθηειέζηκν αξρείν (executable). Θπκεζείηε όηη ην executable είλαη platform-dependent. 

Γειαδή, εάλ κεηαγισηηίζεηε έλα πξόγξακκα ζε κηα πιαηθόξκα UNIX AIX ηόηε απηό ην 

εθηειέζηκν δελ ζα είλαη ζπκβαηό κε κηα πιαηθόξκα Windows/cygwin πνπ εθηειείηε ζε 

ππνινγηζηέο x86. 

Σν επόκελν βήκα είλαη λα ελεξγνπνηείζηε ην παθέην cygwin από ην εηθνλίδην: , πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί 

πιεθηξνινγείζηε cd c:\temp γηα λα πάηε ζην θαηάινγν πνπ πεξηέρεη ηνλ πεγαίν θώδηθα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζαο. Γηα λα κεηαγισηηίζεηε ην πξόγξακκα hello.c, θαιέζηε ηνλ C compiler 
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πιεθηξνινγώληαο ηελ εληνιή gcc hello.c. Αλ όια έρνπλ πάεη θαιά δελ ζα πάξεηε θαλέλα 

ιάζνο. Αλ δείηε warning: no newline at end of file, κελ αλεζπρήζεηε! Σν πξόγξακκά ζαο 

έρεη κεηαγισηηηζηεί θαλνληθά, θαη κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ εθηέιεζή ηνπ, όπσο ζα 

δείμνπκε παξαθάησ. Αλ ζαο ελνριεί ην warning, ηόηε απιά θξνληίζηε λα αθήζεηε κηα θελή 

γξακκή κεηά ην ηειεπηαίν } ηνπ hello.c θαη μαλα-κεηαγισηηίζηε ην πξόγξακκά ζαο.  

Πιεθηξνινγείζηε ls γηα λα δείηε ηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ temp. ζα δείηε ην αξρείν hello.c 
θαη ην αξρείν a.exe. To a.exe είλαη ην εθηειέζηκν αξρείν, θαη κπνξείηε λα ην ηξέμεηε απιά 
πιεθηξνινγώληαο ./a.exe. Θα δείηε ην κήλπκα "Hello world".  

Αλ ζέιεηε λα δώζεηε δηθό ζαο όλνκα ζην εθηειέζηκν αξρείν, π.ρ. helloworld.exe θαιέζηε ηνλ 
C compiler πιεθηξνινγώληαο ηελ εληνιή gcc -o helloworld.exe hello.c. Πιεθηξνινγείζηε ls 
γηα λα δείηε ηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ temp: ζα δείηε ην αξρείν hello.c, ην αξρείν a.exe 
(πνπ έρεη κείλεη από πξηλ) θαη ην αξρείν helloworld.exe. To helloworld.exe είλαη ην 
εθηειέζηκν αξρείν, θαη κπνξείηε λα ην ηξέμεηε απιά πιεθηξνινγώληαο ./helloworld.exe. Θα 
δείηε πάιη ην κήλπκα "Hello world".  

Όια ηα πξνεγνύκελα βήκαηα θαη νη εληνιέο πνπ πιεθηξνινγήζεθαλ θαίλνληαη ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα:  

 

 

 


