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Make

Jobbigt att kompilera projekt om:

• Det är ett stort projekt med många filer,

• Filerna inkluderar varandras h‐filer,

• Det krävs en massa flaggor till kompilatorn,

• En liten ändring kräver omkompilering av all kod
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Make

Enkelt projekt:
next.h
#pragma once

int next(int a);
main.cc next.cc
#include "next.h"
#include <iostream>

int main() {
using std::cout;
using std::endl;
cout << next(10) << endl;

}

#include "next.h"

int next(int a) {
return a + 1;

}
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Make

Filberoenden:

next.h

main.cc next.cc

g++ -std=c++17 -Wall next.cc -c -o next.o
g++ -std=c++17 -Wall main.cc -c -o main.o
g++ -std=c++17 -Wall next.o main.o -o program
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all: next.o main.o
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Make
all: next.o main.o

g++ -std=c++17 -Wall next.o main.o -o program \
-lsfml-window -lsfml-graphics -lsfml-system

next.o: next.cc next.h
g++ -std=c++17 -Wall next.cc -c -o next.o

main.o: main.cc next.h
g++ -std=c++17 -Wall main.cc -c -o main.o

.PHONY: clean
clean:

rm *.o
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Make
FLAGS := -std=c++17 -Wall
LIBS := -lsfml-window -lsfml-graphics -lsfml-system

all: next.o main.o
g++ $(FLAGS) next.o main.o -o program $(LIBS)

next.o: next.cc next.h
g++ $(FLAGS) next.cc -c -o next.o

main.o: main.cc next.h
g++ $(FLAGS) main.cc -c -o main.o

.PHONY: clean
clean:

rm *.o
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Make

• Regler sparas i filen Makefile

• För att bygga första målet i Makefile:
$ make
• Bygg ett specifikt mål i Makefile:

$ make next.o
• Det går att sätta variabler:

$ make FLAGS="-std=c++11 -g"
• Kör en annan makefil:

$ make -f other.make

Självklart går det även att kombinera dessa!
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Git

• Krav på användning av Git i kursen,

• Men vad är det?

• Interaktiv tutorial:
http://learngitbranching.js.org/

http://learngitbranching.js.org/
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Git

• Är ett så kallat versionshanteringssystem,

• Spårar ändringar i en samling filer som finns lokalt i en
katalog (Repository),

• Går att koppla upp ett Git‐repository till en server,
(Remote) som tillåter flera användare att synkronisera
sina lokala repositories mot servern,

• Git sköter sammanslagningen av ändringar från flera
användare vilket tillåter användarna att arbeta parallellt.
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Git
Lokala repositories

• Skapa ett Git‐repo i en befintlig katalog med:
$ git init

• Koppla upp ett lokalt Git‐repo till en remote:
$ git remote add origin <address>

• Hämta ett Git‐repo från en remote med följande:
$ git clone <address>

• Lagra era Git‐repos på:
https://gitlab.ida.liu.se/

https://gitlab.ida.liu.se/
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Git
Hur fungerar det?

• Alla filer eller ändringar som ska spåras måste
registreras:
$ git add <filnamn>

• När alla ändringar har registrerats måste de föras in:
$ git commit -m "<beskrivning på ändringarna>"
• För att se vad som är registrerat för tillfället och vad som

har ändrats:
$ git status

Tips: Kör alltid git statusmellan varje operation för att se
vad som händer!
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Git
Kommunicera med remote

• För att ladda upp commits till remote:
$ git push

• Ladda ner commits från remote:
$ git pull

Viktigt: Gör alltid pull innan du gör push!
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Git

git status

C0

master

origin/master
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Git
git add
git commit

C0 C1

master

origin/master
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Git

git push

C0 C1

master

origin/master
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git branch "branch"
git commit

C0 C1

B1

master

branch

origin/master
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git commit # någon annan
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origin/master
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B1 B2

master

branch

origin/master
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Git

git pull

C0 C1 C2 C3

B1 B2

branch

master

origin/master
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Git
git checkout "master"
git merge "branch"

C0 C1 C2 C3

B1 B2

C4

branch

master

origin/master
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Git

git push

C0 C1 C2 C3

B1 B2

C4

branch

master

origin/master
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Git

git branch -d "branch"

C0 C1 C2 C3

B1 B2

C4

master

origin/master
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Git
Branching

• Skapa branch:
$ git branch <namn>

• Ta bort branch:
$ git branch -d <namn>

• Byt branch:
$ git checkout <namn>

• Tillämpa en branch till nuvarande (merge):
$ git merge <namn>
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Git

Ibland kan det dock gå fel...

$ git merge second_branch
Auto-merging test.cc
CONFLICT (content): Merge conflict in test.cc
Automatic merge failed; fix conflicts and then
commit the result.

int main() {
<<<<<<< HEAD

cout << "Bar" << endl;
=======

cout << "Foo" << endl;
>>>>>>> second_branch
}
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Git

Ibland kan det dock gå fel...

$ git merge second_branch
Auto-merging test.cc
CONFLICT (content): Merge conflict in test.cc
Automatic merge failed; fix conflicts and then
commit the result.

int main() {
<<<<<<< HEAD

cout << "Bar" << endl;
=======

cout << "Foo" << endl;
>>>>>>> second_branch
}

Välj en av dessa!
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Git

Vi fixar merge konflikten:

int main() {
cout << "Bar" << endl;

}

och kör sedan:
$ git add test.cc
$ git commit -m "Fixed merge conflict"
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SFML

• Står för Simple Fast Media Library,

• Används för fönsterhantering, grafik, ljud,
tangentbordshantering, mushantering m.m.

• Hemsida: https://www.sfml-dev.org/

• Finns installerat på IDA:s system.

https://www.sfml-dev.org/
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SFML

Måste lägga till flaggor vid kompilering:
g++ main.cc -lsfml-window -lsfml-graphics -lsfml-system
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