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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

Οδηγόρ Χπήζηρ Eclipse IDE for C/C++ Developers 

Δημήηπηρ Ζεϊναλιπούπ  

Βήμα 1: Εγκαηάζηαζη eClipse ζε Πποζωπικό ΗΥ 

Από ην δηθηπαθό ρώξν ηνπ Eclipse (http://www.eclipse.org/downloads/) 
θαηεβάδνπκε ηελ έθδνζε ηνπ Eclipse πνπ είλαη επαπμεκέλε κε ηα εξγαιεία 
αλάπηπμεο γηα C/C++. Μεηά ηελ απνζπκπίεζε ζηνλ ηνπηθό καο δίζθν, ην Eclipse 
είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

Σημείωζη: Οη πην κάηω νδεγίεο ρξήζεο έρνπλ εηνηκαζηεί γηα ρξήζε ηνπ eClipse 
ζε πεξηβάιινλ Windows1 κε ρξήζε ηνπ cygwin. Αληίζηνηρεο νδεγίεο ρξήζεο 
κπνξνύλ λα αθνινπζεζνύλ θαη γηα εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ζε Linux2.  

Βήμα 2: Εξοικείωζη με ηο πεπιβάλλον ηος Eclipse 

ην Eclipse ν ρξήζηεο έρεη κία πεξηνρή ζην δίζθν ζηελ νπνία «απνζεθεύεη» όια 
ηα projects πνπ αλαπηύζζεη. Καηά ηελ εθθίλεζε ην Eclipse καο δεηάεη λα 
επηβεβαηώζνπκε απηή ηελ πεξηνρή (ή, αλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα, καο 
θαζνδεγεί λα δειώζνπκε λέα). 

 

Εικόνα 1 

ηε ζπλέρεηα ην Eclipse μεθηλά κε ηε βαζηθή νζόλε πνπ πεξηέρεη νδεγίεο ρξήζεο 
θαη tutorials. ηελ νζόλε απηή κπνξνύκε πάληα λα θηάλνπκε επηιέγνληαο Help > 
Welcome, νπόηε πξνο ην παξόλ ηελ θιείλνπκε (θιείλνληαο ην αληίζηνηρν TAB). 

  

                                                           
1
 Δάλ πξνηίζεζηε λα εγθαηαζηήζεηε ην eClipse ζε Windows ηόηε ζπλίζηαηαη ε εθ’ ησλ πξνηέξσλ εγθαηάζηαζε ηνπ 

cygwin (http://www.cygwin.com/), ην νπνίν είλαη έλα πεξηβάιινλ Linux γηα Windows   

2 Πξνηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ eClipse ζην πεξηβάιινλ Linux. 

 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.cygwin.com/
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Εικόνα 2 

Σώξα εκθαλίδεηαη ε βαζηθή νζόλε ηνπ Eclipse, κε ηηο κπάξεο εξγαιείσλ, ηα 
βνεζεηηθά Tabs, θιπ. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε κπάξα 
εξγαιείσλ ηνπ Eclipse εκθαλίδεηαη επεηδή είκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε αλάπηπμε ζε 
C/C++ (αθνύ θαηεβάζακε ην Eclipse CDT), θαη άξα είκαζηε, όπσο ιέγεηαη ζηελ 
νξνινγία ηνπ Eclipse, ζε C/C++ perspective. Απηό κπνξνύκε λα ην 
επηβεβαηώζνπκε παξαηεξώληαο ηελ ζρεηηθή πεξηνρή ηεο νζόλεο ηνπ Eclipse. ηελ 
αλάπηπμε πνπ ζα θάλνπκε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έλα άιιν perspective, ην 
Debug perspective, πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη δηαθνξεηηθή κπάξα εξγαιείσλ θαη ζα 
θαλεί ζηε ζρεηηθή πεξηνρή (πεξηζζόηεξα ζηε ζπλέρεηα). 

 

Εικόνα 3 

Βήμα 3: Ένα απλό project ζε Eclipse 

Ξεθηλάκε έλα λέν project επηιέγνληαο File > New > C Project θαη ην Eclipse 
απαληά δεηώληαο νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο παξαπάλσ γηα ηo project πνπ ζέινπκε 
λα δεκηνπξγήζνπκε. Δκείο επηιέγνπκε ην όλνκα testme, θαη επηπιένλ 
ζπζρεηίδνπκε ηελ αλάπηπμή καο κε ην toolchain πνπ έρνπκε ήδε εγθαηαζηήζεη ζηα 
πξνεγνύκελα βήκαηα θαη δειώλνπκε πσο ζέινπκε έλα απιό project κόλν (ε 
δηαρείξηζε πην ζύλζεησλ projects είλαη δπλαηή όπσο θαίλεηαη από ηελ αξηζηεξή 
πεξηνρή πνπ δείρλεη ηνπο δπλαηνύο ηύπνπο από projects). Αθήλνπκε 
ηζεθαξηζκέλεο ηηο default επηινγέο θαη πξνρσξάκε ζην επόκελν βήκα.  

Δδώ θαίλεηαη ζε 

πνην perspective 

είκαζηε θάζε θνξά 
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Εικόνα 4 

Σώξα, κπνξνύκε λα δώζνπκε κεξηθά ζηνηρεία παξαπάλσ γηα ην project καο, αλ 
επηζπκνύκε. πκπιεξώλνπκε αλ ζέινπκε θαη πξνρσξάκε. 

 

Εικόνα 5 

ηε ζπλέρεηα ππνδειώλνπκε όηη καο  ελδηαθέξεη λα θαηαζθεπάζνπκε θαη ηελ 
ηειηθή κνξθή εθηειέζηκνπ θώδηθα (Release) αιιά θαη ηε κνξθή θώδηθα πνπ 
επηηξέπεη εξγαζίεο απνζθαικάησζεο (Debug). Γελ απαηηείηαη πξνο ην παξόλ λ’ 
αζρνιεζνύκε κε ηα Advanced Settings. 
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Εικόνα 6 

Σν Eclipse έρεη πιένλ παξάγεη κία βαζηθή δνκή γηα ην project καο, ε νπνία 
απνηππώλεηαη ζηελ αξηζηεξή πεξηνρή θαη όπνπ θαίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο ηνπ 
θώδηθα, ηα αξρεία βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ηα βνεζεηηθά αξρεία πνπ 
έρνπλ παξαρζεί θιπ. Παηώληαο δηπιό click πάλσ ζην αξρείν testme.c πνπ έρεη 
παξαρζεί κπνξνύκε επηπιένλ λα εκθαλίζνπκε απηό ην αξρείν ζε έλα editor ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο κάιηζηα είλαη C sensitive (π.ρ. παξαηεξήζηε ην ρξώκα ζηηο 
κεηαβιεηέο ή ζηα ζρόιηα). 

 

Εικόνα 7 

Δδώ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ε δνκή project απνηππώλεηαη αληίζηνηρα θαη ζην 
δίζθν καο, όπσο θαίλεηαη γηα ηνλ θαηάινγν Debug: 

Γνκή project 
Editor 
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Εικόνα 8 

Δπηπιένλ, κπνξνύκε λα αλνίμνπκε θάπνην αξρείν ρξεζηκνπνηώληαο 
νπνηνλδήπνηε από ηνπο δηαζέζηκνπο editors (σο system editor πηζαλόηαηα θαη ζην 
ζύζηεκά ζαο λνείηαη ην Notepad).  

 

Εικόνα 9 

Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ θώδηθά καο πιένλ θαη λα δεηήζνπκε λα αζξνίδεη δύν 
αθεξαίνπο πνπ δηαβάδεη από ην πιεθηξνιόγην (γηα ιόγνπο επίδεημεο, δελ 
αζρνινύκαζηε κε error checking ζηελ είζνδν). Αξρίζηε λα πιεθηξνινγείηε ηηο 
αιιαγέο από ηελ αξρή ηνπ αξρείνπ πξνο ην ηέινο θαη παξαηεξείζηε πσο όηαλ 
αλνίγεηαη παξέλζεζε, ην ζύζηεκα παξάγεη ακέζσο ηελ αληίζηνηρε παξέλζεζε πνπ 
θιείλεη (ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο αγθύιεο). Γεληθά, αμίδεη ηνλ θόπν λα 
πεηξακαηηζηείηε κε ηνλ Editor πνπ παξέρεη ην Eclipse (π.ρ. αθνύ γξάςεηε ηνλ 
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θώδηθα, θάληε click πάλσ ζε κία ιέμε argv θαη παξαηεξείζηε πσο ζθηάδνληαη θαη νη 
άιιεο ιέμεηο argv). 

 

Εικόνα 10 

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηηο αιιαγέο θαη απνζεθεύζνπκε ην λέν αξρείν, κπνξνύκε 
κε Project > Build All ή κε Ctrl-B λα πξνθαιέζνπκε λέα κεηαγιώηηηζε θαη 
παξαγσγή εθηειέζηκνπ θώδηθα. 

Γηα λα εθηειέζνπκε ην πξόγξακκά καο πξέπεη θαη΄ αξρήλ λα ππνδείμνπκε ζην 
ζύζηεκα όηη επηζπκνύκε ην απνηέιεζκα ηεο κεηαγιώηηηζεο λα εθηειεζηεί σο 
ηνπηθή εθαξκνγή. 

 

Εικόνα 11 
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ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε Run > Run Configurations γηα λα δώζνπκε νξίζκαηα 
θαη έζησ πσο ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ηνπο αθέξαηνπο 3 θαη 5: 

 

Εικόνα 12 

Μεηά επηιέγνπκε πξώηα Apply (γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άιιε θνξά απηά ηα 
νξίζκαηα, π.ρ. θαηά ηελ απνζθαικάησζε) θαη κεηά Run. Σν απνηέιεζκα (3+5=8) 
θαίλεηαη ζηελ θνλζόια εμόδνπ. 

 

Εικόνα 13 

Run 

Apply 

Tab γηα νξίζκαηα 
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Δλλνείηαη, πσο ην ίδην απνηέιεζκα ζα παίξλακε αλ πεγαίλακε ζηνλ θαηάινγν κε 
ην εθηειέζηκν αξρείν θαη δίλακε ηελ εληνιή από ην shell (παξαηεξείζηε πσο ην 
εθηειέζηκν βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θαηάινγν Debug): 

 

Εικόνα 14 

Βήμα 4: Δοςλεύονηαρ με ηον debugger και ηο Eclipse 

Αο ππνζέζνπκε πσο ζέινπκε λα κειεηήζνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο 
καο βήκα βήκα θαη λα παξαηεξνύκε ηη ηηκέο έρνπλ νη κεηαβιεηέο καο. Αληί λα 
γεκίζνπκε ηνλ πεγαίν θώδηθα κε θιήζεηο ηεο printf κπνξνύκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ debugger, πνπ καο δίλεη έλα πεξηβάιινλ λα εμεηάδνπκε 
ηελ εθηέιεζε θαη λα δηεξεπλνύκε ηηο ηηκέο κεηαβιεηώλ, δεηθηώλ, ή/θαη ηε ζεηξά 
θιήζεσλ ζπλαξηήζεσλ.  Βαζηθό εξγαιείν ζε έλα debugger είλαη ην breakpoint, 
πνπ είλαη έλα ζεκείν ζηνλ θώδηθα ζην νπνίν επηζπκνύκε λα ζηακαηήζεη ε 
εθηέιεζε. 

Θα δείμνπκε ηε ιεηηνπξγία ελόο breakpoint (θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ debugger) κε 
έλα παξάδεηγκα. Από ην παξάζπξν ηνπ editor πάκε στο αριστερό περιθώριο ηεο 
γξακκήο πνπ πεξηέρεη ηελ εληνιή j = … θαη παηώληαο δεμί click επηιέγνπκε ζηε 
ζπλέρεηα Toggle Breakpoint. ην ζεκείν απηό θαίλεηαη κία πξάζηλε κηθξή 
θνπθίδα πνπ ππνδειώλεη ηε δήισζε ηνπ breakpoint (μαλαπαηώληαο Toggle 
Breakpoint ε θνπθίδα εμαθαλίδεηαη). 
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Εικόνα 15 

Αθνύ θάλνπκε Build (έρνληαο θάλεη όπνηεο αιιαγέο ζέινπκε) ελεξγνπνηνύκε ην 
debugger από ην Run > Debug (παξαηεξείζηε πσο νη επηινγέο ελεξγνπνίεζεο 
ηνπ debugger είλαη όκνηεο κε ηηο επηινγέο εθηέιεζεο, θαη αλ έρνπκε ήδε θάλεη κία 
εθηέιεζε ην Eclipse ζα έρεη θξαηήζεη ηα νξίζκαηα εθηέιεζεο ώζηε λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζεη θαη κε ην debugger). 

Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ debugger ην Eclipse ζα καο δεηήζεη λα 
επηβεβαηώζνπκε πσο ζα μεθηλήζεη ιεηηνπξγίεο ζε Debug perspective (άξα ζα 
αιιάμεη ε κπάξα εξγαιείσλ). 

 

Εικόνα 16 

Σν Eclipse, ζηελ εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ζα μεθηλήζεη ην debugger θαη 
ζ’ αλαδεηήζεη ην αξρείν πεγαίνπ θώδηθα πνπ ζα καο επηδεηθλύεη παξάιιεια κε 
ηελ εθηέιεζε. Απηό πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζηελ unix-like αλαπαξάζηαζε ησλ 
κνλνπαηηώλ πνπ παξάγεηαη (αθνύ ην Cygwin πξνζνκνηώλεη ην Unix) αιιά ζηα 
πιαίζηα ηνπ παξόληνο νδεγνύ δε ζ΄αζρνιεζνύκε κε ηε δηόξζσζε απηνύ ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Πην εύθνια, ζα  πινεγεζνύκε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Locate File ... 
πνπ καο πξνηείλεηαη θαη λα ππνδείμνπκε ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην αξρείν 
πεγαίνπ θώδηθα. Παξαηεξείζηε πσο ν debugger έρεη μεθηλήζεη κε θαλνληθή 
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε κεηαβιεηή argc έρεη ηελ ηηκή 3 (γηα ην όλνκα 

Έλδεημε breakpoint 



10 
 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δύν παξακέηξνπο εηζόδνπ), ελώ ε κεηαβιεηή i έρεη κία ηηκή 
πνπ ζίγνπξα δε δόζακε εκείο ... 

 

Εικόνα 17 

Αθνύ γίλνπλ ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε θαη λα εθηειέζνπκε ηε 
ιεηηνπξγία Resume, ε νπνία ζα επαλαμεθηλήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
από ην ζεκείν πνπ κόιηο είρε ζηακαηήζεη. Παξαηεξνύκε όηη ην πξόγξακκα ΓΔΝ 
εθηειείηαη κέρξη ηέινπο, αιιά ΜΟΝΟ κέρξη ην breakpoint (ζπγθεθξηκέλα, αθξηβώο 
πξηλ ην breakpoint). Μπνξνύκε λα πεηζηνύκε γη’ απηό παξαηεξώληαο πσο ε 
κεηαβιεηή i έρεη ηελ αλακελόκελε ηηκή, ελώ ε κεηαβιεηή j έρεη αθόκα ηελ αξρηθή 
ηηκή πνπ ηεο απέδσζε ην ζύζηεκα. 

Locate File … 

Υώξνο κεηαβιεηώλ 

Debug perspective 
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Εικόνα 18 

Όληαο κέζα ζην debugger κπνξνύκε πάληα λα δηαρεηξηζηνύκε ηα breakpoints 
(αιιά θαη άιια παξεκθεξνύο ρξήζεο εξγαιεία), λ’ αιιάμνπκε perspective, λα 
μεθηλήζνπκε θαη λα δνπιέςνπκε ζ’ έλα λέν project, λα επαλέιζνπκε ζην debugger 
θιπ. Η θηινζνθία ελόο IDE είλαη ε δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε ζηελ αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
πξνγξακκαηηζηηθή αλάπηπμε κε ηξόπν πνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί 
δηαθνξεηηθά projects ρσξίο λ’ απαηηείηαη λα θαηαλαιώλεη πεξηηηό ρξόλν ζηε 
δηαρείξηζε ησλ εξγαζηώλ αλάπηπμεο. 

 

Βήμα 5: Χπηζιμοποιώνηαρ ηο Eclipse για έπγα πος έσοςμε ήδη 
αναπηύξει ζε άλλο πεπιβάλλον 

Αλ έρνπκε ήδε έλα αξρείν ζε C, ην λα ην θέξνπκε κέζα ζε πεξηβάιινλ Eclipse θαη 
λα ζπλερίζνπκε εθεί ηελ αλάπηπμε είλαη απιό.  

Καη΄αξρήλ κέζα ζην workspace ηνπ Eclipse θηηάρλνπκε έλα λέν θαηάινγν, έζησ 
new_prj, θαη κέζα ζηνλ θαηάινγν απηό βάδνπκε ην αξρείν C πνπ έρνπκε. 

ηε ζπλέρεηα μεθηλάκε έλα λέν project επηιέγνληαο File > New > C Project αιιά 
ηώξα επηιέγνπκε έλα Empty project θαη νλνκαηίδνπκε ην project κε ην όλνκα ηνπ 
θαηαιόγνπ πνπ θαηαζθεπάζακε (παξαηεξoύκε πσο ην Eclipse καο πξνεηδνπνηεί 
πσο ππάξρεη απηόο ν θαηάινγνο – απηό είλαη θπζηθό αθνύ κόιηο ην θηηάμακε, 
αιιά είλαη ρξήζηκν γηα λα κελ θάλνπκε overwrite θαηά ιάζνο θάπνην ππάξρνλ 
project). 

Υώξνο κεηαβιεηώλ 

Δλεξγνπνηεκέλν breakpoint 

Resume 
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Εικόνα 19 

ην ζεκείν απηό νδεγνύκαζηε πάιη αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ ήκαζηαλ όηαλ 
μεθηλήζακε έλα Empty C Project θαη όζα αλαθέξακε εθεί (από ηελ Δηθόλα 5 θαη 
κεηά) ηζρύνπλ πάιη επαθξηβώο. 

Μεξηθέο θνξέο, βέβαηα, ην project καο δελ απαξηίδεηαη κόλν από έλα αξρείν C. 
πλήζσο ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο απηό πνπ θάλνπκε είλαη λα θαηαζθεπάδνπκε κία 
ζεηξά από αξρείν .c θαη .h ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, θαη λα πεξηγξάςνπκε 
ηηο ζπλδέζεηο απηέο κέζσ ελόο Makefile (ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή make). 
Καη ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, γηα λα θέξνπκε έλα ηέηνην project κέζα ζην eclipse 
αξθεί λα θάλνπκε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζ’ απηή ηελ παξάγξαθν 
(θαηαζθεπή θαηαιόγνπ, επηθόιιεζε ησλ αξρείσλ θώδηθα κέζα ζηνλ θαηάινγν, 
θαηαζθεπή λένπ project κε ην όλνκα ηνπ θαηαιόγνπ) θαη ην Eclipse ζα παξάγεη ηα 
απαηηνύκελα ππόινηπα βήκαηα γηα ηε ζσζηή κεηαγιώηηηζε ηνπ όινπ project (αιιά 
ζα αγλνήζεη ην Makefile πνπ ζα έρνπκε δώζεη). 

Πεπιζζόηεπα για ηο Eclipse 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην eClipse απνηαζείηε ζηνλ βνεζό 

εξγαζηεξίνπ θαη ζηε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.eclipse.org. 

 

Πξνεηδνπνίεζε 

http://www.eclipse.org/

