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Hur man kompilerar och kör IT++-program med MinGW  

1 Sammanfattning 

Detta dokument visar hur man lätt (med några få extra raders kod) kan få 
IT++ att bli kompatibelt med kompilatorn MinGW. Med den senaste versionen 
av IT++ (version 3.7.3) så går det inte att kompilera IT++ med MinGW. 

Dokumentet visar även hur man sedan kan kompilera program som använder 
sig av IT++ med MinGW. 

Avslutningsvis ges en lista med exakt vilka ändringar som måste göras i IT++ 
för att det ska bli helt och hållet MinGW-kompatibelt. Samtliga ändringar är 
små ändringar som kan göras med en relativt liten arbetsinsats. 

Länk: http://www.mingw.org/ 

 

2 Om dokumentet 

Författaren av detta dokument heter Omid Rouhani och är sommaranställd på 
Ericsson AB och är annars student vid datatekniksektionen på Chalmers 
Tekniska Högskola. 

Omid kan kontaktas på: 
webmaster snabel-a javascript.nu. 

 

3 Om min konfiguration 

• Windows 2000 Professional 

• IT++ 3.7.3 

• MINGW 3.2.3 (mingw32-g++.exe (GCC) 3.2.3 (mingw special 
20030504-1)) 

• Cygwin GCC 3.3.1 (g++ (GCC) 3.3.1 (cygming special))  
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4 MinGW 

4.1 Varför vill man kompilera IT++ med MinGW? 

Anledningen till att vi vill kompilera IT++ med just MinGW beror på att vi ska 
använda IT++ i ett bibliotek som ska kompileras ihop till en DLL, som sedan 
ska användas av ett program som är kompilerat med Microsofts kompilator 
cl.exe. 

Då en DLL som skapats med Cygwin inte kan användas av program som 
kompilerats med Microsofts kompilator så måste vi använda oss av MinGW. 

 

4.2 Varför går det inte att kompilera IT++ med MinGW (”MinGW32-
g++.exe”)? 

Som IT++ är skrivet nu så går det inte att kompilera det med kompilatorn 
MinGW. Man får felmeddelanden då man skriver make. 

IT++ kan dock lätt MinGW-anpassas så att den går genom kompileringen. 

 

4.2.1 Vart ligger problemen? 

Det är tre olika filer som inte kan kompileras med MinGW32-g++. Filerna som 
berörs är: 

• src/base/timing.cpp 

• src/base/scalfunc.cpp 

• src/base/bessel/jv.cpp 

För att få det att fungera räcker det dock att ändra i två filer: 

• src/base/timing.cpp 

• include/base/scalfunc.h 

 

Först och främst tänker jag visa vilka felmeddelanden man får upp då man 
försöker kompilera de tre filerna med MinGW. Observera att när man kör 
make-filen så avbryts kompileringen redan efter första felet. Jag har här alltså 
manuellt skrivit in exakt de kommandon som make exekverar och visat vad 
det blir för felmeddelanden: 
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Fel 1 (base/timing.cpp): 

$ mingw32-g++ -Wall -pipe -D__unix -O3 -DNDEBUG -
DASSERT_LEVEL=1 -I../include -I../src/base/fftw -c 
base/timing.cpp -o base/timing.o 

base/timing.cpp: In member function `virtual double 
itpp::Real_Timer::get_current_time() const': 

base/timing.cpp:116: `gettimeofday' undeclared (first 
use this function) 

base/timing.cpp:116: (Each undeclared identifier is 
reported only once for each function it appears in.) 

 

 

Fel 2 (base/scalfunc.cpp): 

$ mingw32-g++ -Wall -pipe -D__unix -O3 -DNDEBUG -
DASSERT_LEVEL=1 -I../include -I../src/base/fftw -c 
base/scalfunc.cpp -o base/scalfunc.o 

base/scalfunc.cpp: In function `double 
itpp::gamma(double)': 

base/scalfunc.cpp:149: `signgam' undeclared (first use 
this function) 

base/scalfunc.cpp:149: (Each undeclared identifier is 
reported only once for each function it appears in.) 

 

 

Fel 3 (base/bessel/jv.cpp): 

$ mingw32-g++ -Wall -pipe -D__unix -O3 -DNDEBUG -
DASSERT_LEVEL=1 -I../include -I../src/base/fftw -c 
base/bessel/jv.cpp -o base/bessel/jv.o 

base/bessel/jv.cpp: In function `double jvs(double, 
double)': 

base/bessel/jv.cpp:430: `signgam' undeclared (first use 
this function) 

base/bessel/jv.cpp:430: (Each undeclared identifier is 
reported only once for each function it appears in.) 
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För att lösa problemet måste vi gå in i koden till timing.cpp och scalfunc.h och 
göra några små ändringar. Eftersom ändringarna ska vara specifika för just 
dem som kompilerar med MinGW så har jag valt att lägga all min kod inom 
#ifdef MINGW så att min kod endast påverkar MinGW-användare. 

Detta kräver att man kompilerar med en extraflagga (-D MINGW), men vi 
kommer till detta sen. 

 

4.2.2 Ändringar till include/base/scalfunc.h 

I scalfunc.h görs den minsta ändringen. 

Vi lägger helt enkelt till följande någonstans mellan #ifndef __scalfunc_h 
(längst upp i dokumentet) och #endif (längst ner i dokumentet): 

//START: MINGW-FRIENDLY CODE 

#ifdef MINGW 

//Due to a bug in MinGW we have to have this. 

//I have reported this bug to the MinGW-team, you might 
see the report at: 

//https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail
&aid=990081&group_id=2435&atid=102435 

extern int signgam; 

#endif 

//STOP: MINGW-FRIENDLY CODE 

Jag valde att lägga till denna kodsnutt efter det #endif som hör till #ifdef 
_MSC_VER (dvs. med början på rad 73). Man kan naturligtvis välja att lägga 
in kodsnutten där man tycker det passar bäst.  

 

4.2.3 Ändringar till src/base/timing.cpp 

Här är felet att gettimeofday() inte finns i sys/time.h. sys/time.h är helt 
enkelt inte en del av ANSI-standarden. 
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Källa/Referens: 
http://www.xraylith.wisc.edu/%7Ekhan/software/gnu-win32/mno-cygwin-
howto.txt 
Se under ”Other sources of problems”. 
Let's say you have some code that uses the POSIX/BSD "times" function  
which is not part of the ANSI standard and does not exist under Mingw32 
runtime. 

Den sys/time.h som följer med MinGW innehåller alltså inte 
gettimeofday(). På samma sätt som IT++ redan innehåller ”speciallkod” 
(via #ifdef-satser) för MSVC++-kompilatorn (som inte heller innehåller 
gettimeofday()) så måste man lägga in speciallkod för MinGW. 

Jag ersatte dessa rader (fr.o.m. rad 114 t.o.m. rad 126): 

    #ifdef __unix 
        struct timeval t; 
        gettimeofday(&t, 0); 
        return t.tv_sec + t.tv_usec * 1.0e-6; 
    #else 
        // Well done, Microsoft! (NOT!!!) 
    //    SYSTEMTIME st; 
        FILETIME ft; 
    //    GetSystemTime(&st); 
    //    SystemTimeToFileTime(&st, &ft); 
     GetSystemTimeAsFileTime(&ft); 
        return ft.dwHighDateTime * 429.4967296 + 
ft.dwLowDateTime * 1.0e-7; 
    #endif 

Med dessa rader (som nu är fr.o.m. rad 114 t.o.m. rad 137). Notera att koden 
som jag egentligen lagt till befinner sig mellan ett START och ett STOP (se 
kommentarer): 
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//START: MINGW-FRIENDLY CODE 
#ifdef MINGW 
  //Due to that "gettimeofday" is not defined in 
sys/time.h when compiling with MinGW. 
  //Note that this only gives the seconds, not the micro 
seconds, and hence this is less accurate. 
  return time(0); 
#else 
//STOP: MINGW-FRIENDLY CODE 
 
    #ifdef __unix 
        struct timeval t; 
        gettimeofday(&t, 0); 
        return t.tv_sec + t.tv_usec * 1.0e-6; 
    #else 
        // Well done, Microsoft! (NOT!!!) 
    //    SYSTEMTIME st; 
        FILETIME ft; 
    //    GetSystemTime(&st); 
    //    SystemTimeToFileTime(&st, &ft); 
     GetSystemTimeAsFileTime(&ft); 
        return ft.dwHighDateTime * 429.4967296 + 
ft.dwLowDateTime * 1.0e-7; 
    #endif 
//START: MINGW-FRIENDLY CODE 
#endif 
//STOP: MINGW-FRIENDLY CODE 

 

Observera att den lösning vi nu har för (src/base/timing.cpp) INTE är 100% 
ekvivalent med den tidigare funktionaliteten. Givetvis så har vi inte ändrat vad 
någon funktion tar som indata eller ger som utdata, men funktionaliteten har 
ändrats en aning: 

För dem som använder MinGW kommer 
Real_Timer::get_current_time() att returnera ett helt antal sekunder 
som gått sedan 00:00 (UTC), Januari 1, 1970. 

För dem som inte använder MinGW så kommer 
Real_Timer::get_current_time() ha exakt samma funktionalitet som 
tidigare, nämligen att funktionen ger det antal sekunder som passerat sedan 
ovan nämnda datum. Dock ej ett helt antal sekunder, utan decimalt med en 
maximal nogrannhet på ”microsekundsnivå” (dvs. om datorn skulle vara 
godtycklig nogrann). 
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Det kan mycket väl finnas en mer lämplig funktion än time(0) att använda som 
åter skulle ge samma nogrannhet som tidigare även för MinGW-användare, 
men jag har valt just time(0), som var det första jag kom att tänka på och som 
är en fullt fungerande lösning (och trots allt bättre än att IT++ inte alls går 
genom kompileringen). 

 

4.2.4 Ändring i MakeConfig 

Nu var alla filer vi ville ändra ändrade. Nu återstår bara att ställa sig i IT++-
katalogen och skriva ”./configure” (eller mer allmänt ”./configure 
<OPTIONS>”). 

Efter du gjort detta och du kopierat över filerna som behövs till lib-katalogen (i 
mitt fall libatlas.a, libcblas.a, libf77blas.a samt liblapack.a) så går du in i 
MakeConfig-filen (som skapades av ”./configure”-kommandot du nyss körde) 
och gör följande ändringar: 

Ändra: 

CXX         = g++ 

Till: 

CXX         = mingw32-g++ 

 

Och lägg till ”-D MINGW” till variabeln CXXFLAGS. I mitt fall så ändrar jag 
alltså: 

CXXFLAGS    = -Wall -pipe -D__unix 

Till: 

CXXFLAGS    = -Wall -pipe -D__unix -D MINGW 

 

Nu var vi klara. Kompilera nu allt genom att skriva ”make”. 

Observera att om du använder kommandot ”./configure” igen så skrivs 
MakeConfig över och du får göra dessa två ändringar i MakeConfig åter igen. 
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5 Mer om signgam-buggen 

Ändringen som görs i filen include/base/scalfunc.h beror som du kanske 
märkt inte på något fel i IT++, utan på en bugg i MinGW. Buggen har tidigare 
även funnits i Cygwin men har där rättats till vid det här laget. 

För att ge ett konkret exempel som tydligt visar buggen i MinGW så använder 
vi följande program: 

#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
  printf("value: %i",signgam); 
  return 0; 
} 

Programmet kan utan problem kompileras med Cygwin men inte i MinGW, 
trots att signgam skall definieras i math.h. 

Källa/Referenser: 
Forum där de diskuterar detta fel för Cygwin och MinGW: 
http://sources.redhat.com/ml/newlib/2001/msg00376.html 
http://www.cygwin.com/ml/cygwin/1998-02/msg00060.html 
 
Min buggrapport till MinGW-skaparna: 
https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&a
id=990081&group_id=2435&atid=102435 

 

5.1 Varför rör detta IT++? 

Denna bugg ligger i MinGW och inte i IT++, men jag hävdar att då det är så 
simpelt att lägga till 3 rader kod i IT++-koden, så bör man göra detta så att 
folk som måste kompilera IT++ med MinGW ska kunna göra detta. Rättningen 
är även framtidssäker. Dvs. skulle MinGW rättas till någon gång i framtiden 
(vilket vi hoppas den gör), så kommer IT++ fortfarande kunna kompileras utan 
några fel med den nya ändringen. Man behöver alltså inte vara orolig för fel 
som kan uppstå den dag MinGW har rättats till. (Ty allt vi egentligen gjort är 
att lägga till ”extern int signgam;” i IT++-koden). 

Observera också att alla ändringar som föreslagits ovan ligger inom ”#ifdef 
MINGW”-satser, varför man inte ens behöver bekymra sig för om ändringarna 
kan påverka icke-MinGW-användare. Andra kompilatorer kommer att strunta i 
ändringarna som gjorts och kommer därför att kompilera exakt samma kod 
som tidigare, varför dessa ändringar inte berör några andra än just MinGW-
användarna.  
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6 Kompilera godtyckliga program med MinGW 

Detta kapitel berör egentligen inte IT++, utan är till för alla som kompilerar 
program som använder sig av signgam med MinGW (program som använder 
IT++ kan indirekt komma att använda signgam då IT++ använder sig av 
signgam). 

Följande funktioner i IT++ använder sig av signgam: 

• src/base/scalfunc.cpp: 
double gamma(double x) 

• src/base/bessel/jv.cpp: 
static double jvs(double n, double x) 

• Alla funktioner som direkt eller indirekt gör anrop till dessa två 
funktioner! 

P.g.a. buggen i MinGW som gör så att signgam inte har definierats i math.h 
så måste du se till att själv skapa denna variabel och initera den till 0. 

Speciellt gäller alltså att om du själv skriver ett program men inte har för 
avsikt att använda signgam-variabeln, men du vill använda IT++, så måste du 
själv skapa denna variabel eftersom vissa funktioner i IT++ använder sig av 
denna, och då så kommer ditt program indirekt att använda sig av signgam. 

Du löser detta problem lätt genom att själv skapa en fil som heter 
addsigngam.h som innehåller detta: 

Addsigngam.h: 
#ifndef SIGNGAM_ ADDED 
#define SIGNGAM_ ADDED 
int signgam=0; 
#endif 

 

Sedan så inkluderar du bara denna fil i alla dina program. Exemplet som 
visades ovan som inte fungerade med MinGW kommer alltså att fungera med 
denna ändring: 

Fungerar inte: 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
  printf("value: %i",signgam); 
  return 0; 
} 
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Fungerar: 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include <addsigngam.h> 
int main(void) 
{ 
  printf("value: %i",signgam); 
  return 0; 
} 

För att upprepa mig själv: detta har som synes egentligen inget med IT++ att 
göra, men alla som kompilerar ett IT++-program med MinGW bör vara 
medvetna om att IT++ använder sig av signgam och att detta därför måste 
göras. 

 

7 Kompilera IT++-program med MinGW 

Om du som mig befinner dig i en Cygwin miljö då du ska kompilera/länka så 
tänk på att det inte räcker med att använda sig av it-config –flags och it-config 
–libs som du är van vid sedan tidigare. Istället så måste du själv manuellt 
ange sökvägen till include- och lib-katalogerna på ”Windows-format” (C:\xyz\) 
då du kompilerar och länkar. Tänk också på att i Cygwin-miljö så escape:ar 
du nästkommande tecken med \, så om du ska skriva c:\xyz\ så ska du istället 
skriva c:\\xyz\\. Detta gäller inte om du befinner dig i en vanlig DOS-prompt. 

Här visas ett exempel på hur vi kan kompilera och köra 
vector_and_matrix.cpp (som finns under <IT++>/doc/it++tutorial/src/). 
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$ mingw32-g++ -c vector_and_matrix.cpp -O3 -DNDEBUG -
DASSERT_LEVEL=1 -D__unix -
IC:\\cygwin\\lib\\it++3.7.3\\include 
 
$ mingw32-g++ vector_and_matrix.o -lit++ -llapack -
lf77blas -lcblas -latlas -lg2c -
LC:\\cygwin\\lib\\it++3.7.3\\lib -o 
vector_and_matrix.exe 
 
$ ./vector_and_matrix.exe 
a = [1 1.11111 1.22222 1.33333 1.44444 1.55556 1.66667 
1.77778 1.88889 2] 
b = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1] 
c = [1.1 1.31111 1.52222 1.73333 1.94444 2.15556 
2.36667 2.57778 2.78889 3] 
A = [[1 2] 
 [3 4]] 
B = [[-2 1] 
 [1.5 -0.5]] 
 
$ it-config --flags 
-I/usr/lib/it++3.7.3/include -O3 -DNDEBUG -
DASSERT_LEVEL=1 -D__unix 
 
$ it-config --libs 
-L/usr/lib/it++3.7.3/lib -lit++ -llapack -lf77blas -
lcblas -latlas -lg2c 

 

Notera att jag även skrivit ut det som it-config ger ut, men att då jag 
kompilerar och länkar så gör jag det utan att använda den include-katalog och 
den lib-katalog som it-config ger. Istället anger jag samma sökvägar fast som 
Windows-sökvägar. Observera att jag varken hade lyckats med kompilering 
eller länkning om jag bara hade skrivit 

mingw32-g++ -c vector_and_matrix.cpp `it-config --flags` 

eller 

mingw32-g++ vector_and_matrix.o `it-config --libs` 

 

Dessa två kommandon skulle alltså ge felmeddelanden. 

 

Vill man så kan man som mig skapa egna motsvarigheter till it-config som 
man kan använda sig utav. 
Jag skapade två filer som jag döpte till it-flags och it-libs som jag stoppade i 
C:\cygwin\lib\it++3.7.3\bin. 
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Filernas innehåll visas nedan: 

it-libs: 
echo -lit++ -llapack -lf77blas -lcblas -latlas -lg2c -
LC:\\cygwin\\lib\\it++3.7.3\\lib 

it-flags: 
echo -O3 -DNDEBUG -DASSERT_LEVEL=1 -D__unix -
IC:\\cygwin\\lib\\it++3.7.3\\include 

 

Givetvis så ändrar du sökvägarna så de matchar de sökvägar du har på din 
dator.  

 

Jag kompilerar och länkar då på följande sätt: 

mingw32-g++ -c vector_and_matrix.cpp `it-flags` 
mingw32-g++ vector_and_matrix.o `it-libs` 

 

8 Rekommendationer till ändringar i IT++ 

Här listar jag upp vad jag rekommenderar utvecklarna av IT++ att göra inför 
nästa release. Punkterna är ordnade i viktighetsordning. 

1. Ta med dem ändringar i koden som jag visat ovan. Utan dessa går 
IT++ inte genom kompileringen. Med andra ord är det bara att ta med 
dem ändringar som jag redan har gjort i nästa release så är denna 
punkt avklarad. 

2. Det skulle vara bra om man kunde via en flagga till ”configure” (t.ex. 
”./configure –mingw”) göra så att MakeConfig-filen får de två 
ändringarna som jag visat hur man manuellt gör automatiskt insatta. 
Då slipper MinGW-användare manuellt gå in och ändra i MakeConfig-
filen på dem två ställen som ändringen skall göras. 

3. Då man ger denna –mingw-flagga till configure, ändra så att it-config 
ger sökvägarna för –I och –L flaggorna på Windows-form (dvs. c:\xyz\ 
istället för /xyz/, eftersom MinGW-kompilatorn vill ha datorns ”riktiga” 
sökvägar). Med denna ändring slipper MinGW-användare manuellt 
skapa sina egna it-config-motsvarigheter (som jag gjorde ovan där jag 
kallade filerna it-libs och it-flags). 

 


