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Instalacja biblioteki Doxygen 

Pobierz plik doxygen-1.8.13-setup.exe ze strony http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/download.html  
(jest instalatorem biblioteki wykorzystywanej do generowania dokumentacji technicznej).  

Uruchamiamy plik instalatora.  

1. Na ekranie powitalnym naciskamy przycisk „Next”. 

2. Zatwierdzamy licencję. 

3. Definiujemy i zatwierdzamy ścieżkę dostępu. 

4. Wybieramy i zatwierdzamy rodzaj instalacji (preferujemy „Full”). 

5. Decydujemy o utworzeniu skrótów w Menu Start. 

6. Rozpoczynamy instalację za pomocą przycisku „Install”. 

7. Potwierdzamy zapoznanie się z informacjami konfiguracyjnymi prezentowanymi przez system. 

8. Kończymy instalację za pomocą przycisku „Finish”. 

 

Generowanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem biblioteki Doxygen 

Tworzenie dokumentacji jest bardzo czasochłonnych i długotrwałym procesem, który jest często 
pomijany, lub traktowany jako „dodatkową pracę”. Wystarczy sobie wyobrazić, że pracujemy w dużej 
firmie programistycznej, w której następują wymiany zespołów pracujących nad projektami. Wtedy, gdy 
nie posiadamy żadnej dokumentacji technicznej dla powstałych już w projekcie modułów i jeszcze w 
dodatku nie jest wykorzystywany ten sam standard kodowania przez wszystkich programistów, a co 
gorsza trzeba dokonać pewną małą modyfikację w module projektu, a człowiek, który się u nas jeszcze 
niedawno tym zajmował już nie pracuje wtedy pojawia się problem. W celu rozwiązania tego problemu 
został zaproponowany pewien mechanizm, który polega na automatycznym generowaniu dokumentacji 
technicznej dla projektu, którego funkcje w plikach nagłówkowych modułów są odpowiednio 
skomentowane za pomocą określonych „tagów” np.:  

W celu wygenerowania dokumentacji należy uruchomić Doxywizard, który znajduje się w katalogu, w 
którym został zainstalowany Doxygen.  

http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/download.html


1. Step1: Uruchamiamy Wizard... i definiujemy ustawienia konfiguracyjne dla projektu (poniższe zrzuty 
ekranowe obrazują konfigurację dla przykładowego projektu CUExample). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2. Step2: Zapisujemy plik konfiguracyjny (domyślnie Doxyfile) w katalogu projektu. Poprawne zapisanie 
pliku konfiguracyjnego zostanie zgłoszone przez system zmianą statusu na „saved”. 

3. Step3: Ustawiamy w polu edycyjnym „Working directory” ścieżkę do katalogu projektu. 

4. Step4: Uruchamiamy generowanie dokumentacji korzystając z przycisku Run doxygen. 

5. Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, wówczas w podkatalogu html projektu powinna 
pojawić się wygenerowana dokumentacja techniczna.  


