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CMake چیست؟ 
cmake سازنده یک Build system است .Build system برای نیاز مورد دستورات و هافلگ و هافایل که شودمی گفته استانداردی به 

 .کندمی آماده را کامپایلر توسط برنامه کامپایل

 

Build :یک پروژه ساده 
 :کرد اقدام میتوان روش سه به ساده پروژه یک build برای

 گرافیکی رابط از استفاده CMake 

 فرمان خط از استفاده 

 توسعه محیط از استفاده (Qt Creator ،CLion ،Visual Studio)... 

 استفاده از رابط گرافیکی:

 .کنیممی استفاده  cmake-gui از پروژه سیستم بیلد هایفایل تولید برای روش این در 

 پوشه از ویندوز در مثال برای. شود استفاده عامل سیستم اسم همراه به build اسم به پوشه یک از کار برای همیشه است بهتر:  نکته

build_windows از لینوکس برای و build_linux  پروژه یک شیمبا داشته نیاز است ممکن که است این موضوع این دلیل کنیم، استفاده 

 و شوندمی ساخته جدا ملعا سیستم هر هایفایل کنیم استفاده جدا پوشه از که صورتی در و کنیم بیلد لینوکس برای هم و ویندوز برای هم را

 .کند نمی بازنویسی را دیگر عاملسیستم بیلد هایفایل

 : بریممی جلو قدم به قدم را ساده مثال یک

 .کنیم ایجاد ++visual C کامپایلر برای و cmake-gui زا استفاده با را A-hello-cmake برنامه بیلد هایفایل داریم تصمیم

 آدرس و کنیممی وارد  where is the source code ورودی در را است CMakeLists.txt شامل که برنامه اصلی پوشه آدرس ابتدا

 .دهیممی فشار را Configure دکمه سپس و کنیممی وارد where to build the binaries ورودی در را بیلد پوشه

 



 آیا ندارد وجود پوشه این که آیدمی در نمایش به پیغام یک باشد نداشته وجود ما توسط شده تنظیم build پوشه که صورتی در کار این از بعد

 به ما نظر مورد معماری و سیستم بیلد انتخاب برای دیالوگ یک بعد و کنیم انتخاب را yes گزینه باید که ؟ شود ساخته پوشه این میخواهید

 و کنیممی استفاده visual studio 15 2017 کامپایلر از ویندوز در من مثال برای کنیم انتخاب را نیاز مورد موارد باید که آیدمی در نمایش

 .داریم نظر مد را بیتی 64 معماری

 به مورد دو این جدید هاینسخه در ولی شودمی نوشته کامپپایلر اسم جلوی در نیاز مورد معماری CMake ترقدیمی هاینسخه در نکته

 .هستند انتخاب قابل جداگانه صورت

 

(  پایین تصویر رد 1 قسمت) صفحه پایین سفید قسمت در را خروجی هایپیام و کرده شروع را خود کار CMake ابزار Finish فشردن از بعد

 .شوندمی داده نمایش( پایین تصویر در 2 مورد)  صفحه باالی قسمت در نیز هاپارامتر و دهدمی نمایش

 



 توسط مناسب وسعهت محیط اگر آن از بعد. شود ساخته نیاز مورد هایفایل تا شود فشرده Generate دکمه باید خطا بدون کانفیگ از بعد

cmake-gui گزینه شود شناسایی Open Project مورد توسعه محیط در را شده هساخت پروژه راحتی به میتوانیم و شودمی فعال ما برای 

 .بگیریم پیش را کامپایل روند ادامه و کنیم باز انتظار

 

 استفاده از خط فرمان :

 یمکن استفاده شناسدمی را cmake که فرمانی خط محیط یک از است نیاز شودمی استفاده لینوکس در اغلب که فرمان خط از استفاده برای

 :کنیم ادهاستف زیر دستور از میتوانیم الین کامند در دادیم انجام cmake-gui با که کاری همان انجام برای

cmake -Bbuild_windows -H. 

 را شده تنظیم هایامترپار زیر دستور با میتوان ولی شودنمی داده نمایش پارامترها اما شودمی نوشته فرمان خط محیط در خروجی اینجا در

 :دید

cmake -LA 

 :کرد استفاده زیر دستوری الگوی از CMake دستور ادامه در میتوان متغیر یک مقدار تغییر یا تنظیم برای و

-D< متغیر نام >:< متغیر نوع  مقدار=<

 مثال:

-DOPENCV_DIR:STRING=C:/opencv 

 

 :کرد خالصه زیر صورت به را باال دستور و سپرد CMake خود به را متغیر نوع انتخاب میتوان سادگی برای البته

-D< متغیر نام  مقدار=<

 مثال:

-DOPENCV_DIR=C:/opencv 

 .شودمی انجام خودکار صورت به نیر generate مرحله

 :ccmakeاستفاده از ابزار 

ه استفاده از آن به این ها استفاده کنید نحوتوانید از آن برای مشاهده و تنظیم متغیرموجود است که می ccmakeدر لینوکس ابزاری با نام 

انی کرده و یه عنوان اصلی وجود دارد این ابزار را در ترمینال فراخو CMakeLists.txt( که در آن rootصورت است که باید در پوشه اصلی)

ها را لود کرده و تغییر دهد. دقت کنید انجام شود تا این ابزار بتواند متغیر cmakeدقت کنید که باید ابتدا  پارامتر پوشه بیلد را به آن بدهید،

تغییر خواهد  buildپوشه  نخواهد شد و فقط متغیر در کش CMakeLists.txtکه تنظیم متغیر در ترمینال موجب ایجاد تغییرات در فایل 

نظیم دستی توسط شما در میک در پوشه دیگری انجام شود متغیرها همانند ابتدا و قبل از تحذف گردد و یا سی buildکرد بنابراین اگر پوشه 

 به صورت زیر است: ccmakeنحوه استفاده از  ترمینال خواهند بود.

ccmake build_linux 



 و خروجی مشاهده شده همانند تصویر زیر خواهد بود:

 

ایین تصویر موجود است برای پهای فلش باال و پایین استفاده کنید و همانطور که در توانید از کلیدبرای باال و پایین رفتن بین متغیر ها می

 را فشار دهید و اقدام به تغییر نمایید. enterتغییر یک متغیر کافیست کلید 

 استفاده از محیط توسعه:
 Qt خود و کنیممی باز را آن و داده را CMakeLists.txt فایل آدرس و زده را open project کافیست Qt Creator در مورد این برای

Creator  مرحله یک خودکار صورت به configure و generate در ولی کندمی لیست ما برای را پروژه هایفایل و میدهد انجام را 

 و نمودیم میلتک را CMakeLists.txt که وقتی است بهتر پس کند لیست را پروژه هایفایل تواندنمی کیوت باشیم داشته خطا که صورتی

 .کنیم باز Qt Creator در را آن نداشت پارامتر ورود به نیاز

 



 : cmakeپارامترهای مهم در 
CMAKE_PREFIX_PATH  :وقتی که معنی این به هاستپکیج و هاکتابخانه کردن پیدا برای نیاز مورد( های)آدرس نگهدارنده پارامتر این 

cmake کندمی استفاده( ها)آدرس این از کنید جستجو پکیجی یا کتابخانه دنبال به میخواهد. 

CMAKE_INSTALL_PATH  :پیشفرض مسیر آدرس این CMake شده نوشته استاندارد پروژه یک که معنی این به است پروژه نصب برای 

 .گیردمی قرار آدرس این در شودیم install وقتی build از بعد

CMAKE_CXX_FLAGS  :است کامپایل برای نیاز مورد هایفلگ شامل. 

 توابع پرکاربرد :
 : شودمی استفاده زیر الگوی از متغیر یک مقدار به دسترسی برای CMake در:  نکته

${ متغیر نام } 

 : کنیممی عمل زیر صورت به cmake کد در آن کردن پرینت و CMAKE_INSTALL_PREFIX مقدار به دسترسی برای مثال برای

message(${CMAKE_INSTALL_PREFIX}) 

 .داد خواهد خطا cmake باشد خالی ورودی متغیر که صورتی در

 :شتنو بزرگ تمام حروف با را تابع میتوان باال مثال در یعنی نیست حساس توابع حروف کوچکی و بزرگی به cmake:  نکته

MESSAGE(${CMAKE_INSTALL_PREFIX}) 

 جدا  Enter یا فاصله با هک دوم ورودی و است نیاز مورد متغیر نام اول ورودی که کرد استفاده set تابع از میتوان کد در متغیر تنظیم برای

 :مثال برای است متغیر مقدار شودمی

SET(CMAKE_INSTALL_PREFIX “C:/Program Files/project_name”) 

 اضافه ار NOMINMAX ماکرو میخواهیم اینجا در مثال برای شودمی استفاده زیر تابع از preprocessors Definitions افزودن برای

 : کنیم

add_definitions(-DNOMINMAX) 

 فایل از استفاده با cmake که شودمی داده ورودی عنوان به پکیج نام و شودمی استفاده find_package تابع از نیز پکیج کردن پیدا برای

pakage.cmake یا pakageConfig.cmake یا FindPakage.cmake که صورتی در. کندمی جستجو نظر مورد پکیج دنبال به 

REQUIRED در و ضروریست همرحل این از گذر برای پکیج این شدن پیدا که است معنی این به شود داده پاس تابع بعدی ورودی عنوان به 

 :کنیممی عمل زیر صورت به Qt5Core پکیج کردن پیدا برای مثال برای کرد خواهیم دریافت خطا نشدن پیدا صورت

find_package(Qt5Core REQUIRED) 

 :است زیر صورت به find_package تابع کردن صدا دیگر نحوه یک

find_package(Qt5 COMPONENTS Core Gui Widgets Network REQUIRED) 

 .بزنیم find_package و کنیم اضافه COMPONENTS جلوی موارد به را Qt5 تک به تک که است این معادل باال فراخوانی



 

 بخش آموزش پیشرفته:

 :فایل اجراییساختن یک 
کنیم. یاستفاده م add_executableاز تابع  cmakeداریم برای ساخت یک فایل اجرایی در  Hello CMakeفرض کنیم یک پروژه ساده 

 به صورت زیر است: main.cppبرای یک پروژه ساده با یک فایل  CMakeیک مثال ساده از 

 

روژه استفاده کنیم از پتوانیم بجای اوردن نام پروژه به صورت مستقیم از نام نگهدارنده نام پروژه است و می PROJECT_NAMEنکته : متغیر 

 این متغیر استفاده کنیم و در صورت تغییر نام پروژه نیاز به تغییر در جاهای مختلف پروژه نیست.

ر فایل خروجی دهایی که نیاز داریم و ورودی های بعدی فایل( exeنام فایل باینریست ) نام فایل  add_executableورودی اول تابع 

 باشند.

 :استاتیک ساخت یک کتابخانه



 

( و sharedیا  staticه )بعدی نوع کتابخان شود که ورودی اول نام کتابخانه و ورودیاستفاده می add_libraryبرای ساخت کتابخانه از تابع 

شود استفاده می target_link_librariesست و برای لینک کردن کتابخانه به فایل باینری از تابع های کتابخانه اهای بعدی نام فایلورودی

شود که اده میاستف includeهای برای افزودن دایرکتوری target_include_directoriesبینید و از تابع همانطور که در تصویر باال می

 شود. ودی اول تابع گرفته شده اضافه میهای مشخص شده را به فایل باینری که در ورپوشه

 

 

 

 ساخت یک کتابخانه داینامیک و افزودن آن به پروژه:



 

 کنیم.استفاده می staticبجای  sharedبرای ساخت کتابخانه داینامیک از واژه 

 نکته : 

add_library(hello::library ALIAS hello_library) 

 استفاده کرد. hello_libraryبرای خوانایی بیشتر نوشته شده و میتوان از همان 

 افزودن زیر پروژه:
گیرد و نیاز است دی میکنیم که ورودی نام پوشه مورد نظر را به عنوان ورواستفاده می add_subdirectoryبرای افزودن زیر پروژه از تابع 

 باشد. CMakeLists.txt یک شاملای که میخواهیم اضافه کنیم در پوشه

پوشه باالتر تعریف شده باشد در  CMakeLists.txtبه صورت درختیست به این معنی که اگر متغیری در  cmakeساختار 

CMakeLists.txt .های زیر مفروظ است:ساختار پوشه و فایل پوشه پایین قابل استفاده است 



 

 نویسیم:پوشه اصلی می  CMakeLists.txtبرای افزودن زیر پروژه به پروژه اصلی برای چنین ساختاری کد زیر را در 

 

 خود را خواهد داشت.  CMakeLists.txtو هر پوشه 

 

 برای کتابخانه: Findنوشتن 
ست یک فایل با الگوی اسم زیر های کتابخانه به راحتی برای کاربر قابل اضافه کردن باشند نیاز انویسیم برای این که فایلای میوقتی کتابخانه

 قرار میگیرد(: cmake/ Modulesایجاد کنیم ) معموال در آدرس 

FindLibraryName.cmake 

به  cmakeابزار  find_packageاضافه شود بعد از استفاده از  CMAKE_MODULE_PATHدر مثال باال وقتی آدرس این فایل به متغیر 

هار مرتبط با کتابخانه خود ا آدرسشود و نیاز است در آن فایل م گردد و بعد از پیدا کردن آن فایل نیز اجرا میدنبال فایل با الگوی اسم باال می

را  MyLib_LIBRARYو  MyLib_INCLUDE_DIRهای داریم باید متغیر MyLib برای مثال وقتی یک کتابخانه به اسم را تنظیم کنیم.

نه برای اضافه و اگر چندین فایل کتابخا MyLib_INCLUDE_DIRSداریم از  includeتنظیم کنیم البته بهتر است اگر چندین پوشه برای 

 استفاده کنیم. MyLib_LIBRARIESکردن داریم از 



 شود:به صورت زیر استفاده می listاز تابع  CMakeنکته: برای افزودن یک مقدار به یک لیست در 

list(APPEND <مقدار جدید" <نام متغیر") 

 کنیم:اگر بخواهیم موجود بودن یک فایل را بررسی کنیم به صورت زیر عمل می

if(EXISTS file.txt) 

endif() 

 کنیم :رشته در رشته اصلی وجود دارد یا خیر به صورت زیر عمل می اگر بخواهیم بررسی کنیم که یک زیر

if(${file} MATCHES .tar) 

endif() 

 به اول شرط افزود. NOTبرای منفی کردن شرط باید یک 

 :کنیمبرای کپی فایل از تابع فایل با الگوی زیر استفاده می

file(COPY < های مورد نظرفایل یا فایل > DESTINATION < پوشه مورد نظر آدرس >)  

 برای حذف فایل:

file(REMOVE <فایل مورد نظر>) 

 و همینطور برای نوشتن در یک فایل:

file(WRITE <محتوای مورد نظر> <آدرس فایل مورد نظر>) 

 به پروژه: افزودن نصب کننده
 ستفاده کنیم.از آن به صورت زیر ا installبرای نصب سیستم خودکاری فراهم کرده که میتوانیم با استفاده از تابع  CMakeابزار 

install(TARGETS ${PROJECT_NAME} DESTINATION ${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin) 

install(FILES ${Headers} DESTINATION ${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/include/${PROJECT_NAME}) 

شود دقت کنید که یمدر داخل پوشه نصب استاندارد  binدر مثال باال دستور اول موجب کپی فایل اصلی پروژه ) فایل باینری( در پوشه 

 باشد چون این آدرس به صورت پیشفرض آدرس نصب است و در CMAKE_INSTALL_PREFIXهمیشه باید آدرس نصب بر اساس متغیر 

 هد.دمیتواند با تغییر متغیر آدرس این کار را انجام ییر در کد آدرس را تغییر دهد صورتی که کاربر بخواهد بدون تغ

از این آدرس استفاده  های موجود در پروژهدقت کنید که نیاز است اگر این متغیر خالی بود مقدار دهی شود چون ممکن است دیگر کتابخانه

 کرده باشند.

کند که البته این مورد و آدرس اسم پروژه کپی می includeذخیره کردیم در آدرس  Headersهای هدر را که در متغیر دستور دوم نیز فایل

 رود. برای کتابخانه ها به کار می



 افزودن حذف نصب به پروژه:
ه لیست های نصب شده را پاک کنیم کقابلیت حذف نصب را فراهم نکرده ولی برای حذف نصب کافیست فایل CMakeبه صورت پشفرض 

ی پروژه که وشهپشود. برای این کار کافیست در باالترین در پوشه نصب پروژه نگهداری می install_manifest.txtها در فایل آنتمامی 

 بسازیم و درون آن کد زیر را بنویسیم: cmake_uninstall.cmake.inاست یک فایل با نام  CMakeLists.txtشامل 

if(NOT EXISTS "@CMAKE_BINARY_DIR@/install_manifest.txt") 

  message(FATAL_ERROR "Cannot find install manifest: @CMAKE_BINARY_DIR@/install_manifest.txt") 

endif(NOT EXISTS "@CMAKE_BINARY_DIR@/install_manifest.txt") 

 

file(READ "@CMAKE_BINARY_DIR@/install_manifest.txt" files) 

string(REGEX REPLACE "\n" ";" files "${files}") 

foreach(file ${files}) 

  message(STATUS "Uninstalling $ENV{DESTDIR}${file}") 

  if(IS_SYMLINK "$ENV{DESTDIR}${file}" OR EXISTS "$ENV{DESTDIR}${file}") 

    exec_program( 

      "@CMAKE_COMMAND@" ARGS "-E remove \"$ENV{DESTDIR}${file}\"" 

      OUTPUT_VARIABLE rm_out 

      RETURN_VALUE rm_retval 

      ) 

    if(NOT "${rm_retval}" STREQUAL 0) 

      message(FATAL_ERROR "Problem when removing $ENV{DESTDIR}${file}") 

    endif(NOT "${rm_retval}" STREQUAL 0) 

  else(IS_SYMLINK "$ENV{DESTDIR}${file}" OR EXISTS "$ENV{DESTDIR}${file}") 

    message(STATUS "File $ENV{DESTDIR}${file} does not exist.") 

  endif(IS_SYMLINK "$ENV{DESTDIR}${file}" OR EXISTS "$ENV{DESTDIR}${file}") 

endforeach(file) 

 نیز کد زیر را اضافه کنیم: CMakeLists.txtو در 

# uninstall target 

if(NOT TARGET uninstall) 

    configure_file( 

        "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/cmake_uninstall.cmake.in" 

        "${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/cmake_uninstall.cmake" 

        IMMEDIATE @ONLY) 



 

    add_custom_target(uninstall 

        COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -P ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/cmake_uninstall.cmake) 

endif() 

 معرفی چند متغیر پر کاربرد:
CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR.آدرس پوشه سورس فعلی را در خود ذخیره کرده است : 

CMAKE_SYSTEM_NAMEابر با مقدار این متغیر بر : نام سیستم عامل میزبان را در خود ذخیره کرده است برای مثال در ویندوز

Windows .است 

CMAKE_SYSTEM نام سیستم عامل بعالوه اطالعات نسخه آن را در خود ذخیره کرده است برای مثال :Windows-10.0.17134 

CMAKE_BUILD_TYPE نوع :build پروژه را در خود نگه می(داردRelease،Debug) 

Build  یک پروژه ساده شاملQt: 

 به صورت زیر خواهد بود: ui CMakeLists.txtساده به همراه  MainWindowبرای یک پروژه ساده ویجت که شامل یک 

cmake_minimum_required(VERSION 2.6) 

project(testCmake CXX C) 

enable_testing() 

 

set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON) 

 

set(CMAKE_AUTOMOC ON) 

set(CMAKE_AUTOUIC ON) 

set(CMAKE_AUTORCC ON) 

 

find_package(Qt5 COMPONENTS Core Widgets REQUIRED) 

add_executable(${PROJECT_NAME} "main.cpp"  MainWindow.h MainWindow.cpp MainWindow.ui) 

 

include_directories( 

    ${Qt5Core_INCLUDE_DIRS} 

    ${Qt5Widgets_INCLUDE_DIRS} 

 

) 

target_link_libraries(${PROJECT_NAME} 



    Qt5::Core 

    Qt5::Widgets 

) 

قرار داده شود و به  ON( باید CMAKE_AUTORCCوCMAKE_AUTOMOC،CMAKE_AUTOUICدقت کنید که مقادیر متغیر های)

ی پروژه را در کیوت باز شوند تا وقت باید به فایل اجرایی افزوده cppهای نیز مانند فایل uiهای این نکته نیز توجه داشته باشید که فایل

 در کد استفاده کنیم. uiکنیم بتوانیم از تعریف خودکار اسالت از می

 :CMakeتعریف تابع در 
را به  Modulesاضافه کرده و پوشه  Modulesدر پوشه  cmake. نیاز است یک فایل با پسوند CMakeبرای تعریف تابع در 

CMAKE_MODULE_PATH .اضافه کنیم 

list(INSERT CMAKE_MODULE_PATH 0 ${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/Modules) 

 کنیم. includeسپس فایل مورد نظر را با اسم آن 

 CMAKE_MODULE_PATHساختیم و پوشه را با دستور باال به  Modulesدر پوشه  fonqri.cmakeفرض کنید یک فایل با نام 

 کنیم.می include را fonqriافزودیم پس از آن با دستور زیر 

include(fonqri) 

 به صورت زیر به تعریف تابع میپردازیم: functionبا تابع fonqri.cmake حال در فایل

function(FONQRI_PRINT_POWER) 

    message(STATUS "Max") 

endfunction(FONQRI_PRINT_POWER) 

 شود.چاپ می messageتعریف کردیم که در آن یک مقدار به عنوان  FONQRI_PRINT_POWERدر مثال باال یک تابع ساده به نام 

ورودی  functionعدی تابع در صورتی که نیاز داشته باشید تابع آرگومان ورودی دریافت کند کافیست بعد از نام تابع به عنوان ورودی های ب

 ر باید ورودی را به تابع بفرستد.های خود را بنویسید و از آنها استفاده کنید و در زمان فراخوانی تابع کارب

 

 


