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 Purebasic مقدمة الى

لــغة بْـيُور بِــيْزِك Purebasic أو اخــتصاراً بـ PB هــي لــغة بــرمــجية و بــيئة تــطويــريــة مــتكامــلة، تــقوم عــلى أسُــــــس 
لــغة Basic، قــامــت بــتطويــرهــا و تــصميمها شــركــة fantaisie software لــتكون عــابــرة لــلمنصات و تــدعــم نُــظم 
الـــتشغيل: الـــويـــندوز و لـــينوكـــس بـــمعياريـــة bit-32/64 اضـــافـــة الـــى نـــظام املـــاكـــنتوش؛ كـــما أنـــها أتـــاحـــت نـــسخة 

مفتوحة املصدر قديمة نسبياً (النسخة 4) لنظام Amiga أيضا! 

 

تــم تــصميم الــلغة فــي أواخــر الــتسعينات عــلى نــظام AmigaOS ، و أول اصــدار عــامٍ لــلغة Purebasic  شَـــــــَمل 
نُــــسخة ويــــندوز كــــان فــــي 17 ديــــسمبر 2000. و يــــتم تحــــديــــثها بــــاســــتمرار مــــنذ ذلــــك الــــحني. و تــــعتمد الــــلغة عــــند 
اقـتنائـك عـلى نـسخة مـنها لـترخـيص (مـدى الـحياة) أو مـا يـعرف بـ "LifeTime License Model" و كـما ورد 

من موقعهم أن هناك أشخاصا مازال لديهم حق الوصول للتحديث منذ عام 1998 :)  

اسـتطاعـت لـغة بـيوربـيزك لَـمَّ و اسـتنباط جـميع خـصائـص الـلغات األخـرى و تـوظـيفها، كـقوة لـغة الـسي، و الـجافـا، و 
الزاروس ..  و أيـضا C# ؛ و صِــــــــَغِر و سـرعـة و َحجـم مـلفاتـها الـتنفيذيـة كـأنـك تـكتب بـلغة التجـميع (Assembly)؛ 
و سـهولـتها(Syntax) كـالـبايـثون و الـروبـي؛ كـما يـمكنك بـناء ألـعاب ثـالثـية األبـعاد بـاسـتخدام DirectX و غـيرهـا 

 .(Kernel Mode Driver) من مشغالت األلعاب؛ زيادة الى بناء برامج تعمل على نواة النظام

: أكتب بَخواِص جميع اللغات .. بلغة واحدة  .. و  .. سطر واحد ..  لتقول لك اجماالً

*يمكنك تحميل نسخة تجريبية من املوقع الرسمي لديهم. 
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عادةً ما يُشار الى رمز اللغة بحرف Z، أو قديماً بالبرغي. 
 pb .pbi .pbf, .pbp, .pbv :صيغ ملفات اللغة
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ملا كل هذا التميز! ما الجديد فيها ؟  
لـغة Purebasic ليسـت لـغة بـرمـجة عـاديـة، فـقد سـبق أن بـرمـجُت تـطبيقات عـديـدة، مسـتعمالً لـغات مـختلفة كـالـسي 

و الزاروس و أوتويت Autoit لذلك أُدرك تماماً قيمة هته اللغة و مستقبلها الشاسع.  

بــطبع الــحال، بــيوربــيزك ليســت أحــسن لــغة؛ فـ C# أوســعُ مــنها فــي بــناء تــطبيقات الــويــندوز، و الــبايــثون و الــجافــا 
فــــي تــــعّدد املــــنصات؛ لــــكن أن تجــــد لــــغة طــــبيعية + ال تــــحتاج الــــى طــــرف ثــــالــــث (dll's) + مــــتعددة املــــنصات +        

و سريعة العمل و خفيفة حجم + برمجة Kernel Driver فذاك شئ يستحق الثناء. 

و لــــتبسيط أكــــثر: تــــولّــــد تــــطبيقات طــــبيعية (Native Development) مســــتقلة، ال تــــحتاج الــــى طــــرف ثــــالــــث أو 
مــكتبات خــارجــية مــثل لــغات .NET  الــتي تُــلزمــك بتحــميل مــكتبات اضــافــية .. أو الــجافــا بمفســرهــا VM و كــما أن 
شـــفرة بـــرمـــجية واحـــدة تـــدعـــم جـــميع املـــنصات األخـــرى (Cross-Platform) . و يـــمكنك اســـتدراج شـــفرات لـــغة 
التجــميع (األســمبلي) بــكل يُســر و ســهولــة inline asm .. كــما أنــك قــادر عــلى تــطويــر و بــرمــجة مُـــتحكمات لــوحــة 

  .Arduino األردوينو

جميل جداً، لكن أين السهولة في العمل؟  

لـنأخـذ مـثاال بـسيطاً، تـميزت لـغة C/C++ بـصعوبـتها عـند الـتعلم، و خـصوصـاً عـند اسـتخدام الـواجـهات الـرسـومـية 
(GUI) فكانت تُـلزمك باستعمال شيئني :  

  1 - اما استعمال أوامر النظام و ملحقاته OS API كـ WinApi32 و GDK/GTK على لينوكس. 

  2 - أو استعمال برامج و مكتبات خارجية ُمكلفة و َصعبة كـ  QT .. الخ. 

أما PB’s فسهولة أخرى سنعرفه الحقاً. 

  PB’s لـ  Compiler املترجم
 x86, x86-64, PowerPC :مُــترجـم لـغة بـيوربـيزك صُـــــــــِمَم لـيدعـم جـميع أصـناف املـنصات بـمختلف املـعالـجات

 680x0 و

تـــتم أول تـــرجـــمة لـــلملف بتجـــميعه و تـــحويـــله مـــن صـــيغة PB الـــى شـــفرات أســـمبلي (نـــوع Fasm) ثـــم يـــقوم مـــترجـــم 
األسـمبلي بـتحويـلها بـشفرات مُــَضمنَة الـى مـلف تـنفيذي EXEs بحجـم صـغير جـداً (light-weight) يـصل الـى 

٢ كيلوبايت. 

  .API في حالة استخدامك مللحقاته msvcrt.dll يستدعي على الويندوز ملف 
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مكتبة PB’s القياسية 
و لنغوص أكثر ضمن اللغة، تستند بيوربيزك على مكتبات قياسية، تحوي وظائف كثيرة لالستخدام كمثال: 

 .BMP، JPEG، JPEG2000، PNG، TGA، TIFF صيغ -

 .Scintilla ُمحرر/ُمتحكم الشفرات البرمجية -

 .SQLite, PostgreSQL, ODBC قواعد البيانات بجميع أنواعها -

ن داخــــل الــــلغة Ogre 3D engine يــــمكنك انــــشاء رســــومــــات ثــــنائــــية و ثــــالثــــية األبــــعاد و - محــــرك ألــــعاب مُـــــَضمَّ
 .Irrlicht Engine اعتماد بشكل غير رسمي ملحرك

مكتبة DirectX املرفقة بالبيئة .. الخ. -

  Syntax بناء الجمل
بـناء الجـمل و اجـراءاتـها فـي بـيوربـيزك سهـل لـلُمبتدئـني و سـريـع لـلمتقدمـني، و غـير مـكلف. تـتشابـه مـع بـعض صـيغ 

  OOP فيجوال بيسك؛ كما تم تطويرها في النسخة 5.20 لتدعم بذلك البرمجة الكائنية

لنلق نظرة حول شفرات اللغة:  

 Comments - التعليقات#

 Variables - املتغيرات#

  .Intger تعني كلمة i انشاء ُمتغير رقمي صحيح و تعريفه، حيث أن

الستعمال املعامالت الحسابية بني املتغيرات .. 
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 Code() ; Comment as in the asm

 x.i
x.i = 5

 x.i
    x = 5

 y.i
y = x * 2 ; 10
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لتعريف متغيرات نصيّة يمكننا ذلك بطريقتني: نستعمل الحرف (s) أو ($)  

يمكن تحديد قيمة املتغير و تثبيته:  

 Constants - الثوابت#

 Enumerations - العداد#

 Console Interface - نافذة طرفية#
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 str1.s = "Abdelhadi"           ; 1 way
 str2$  = "nodekits"            ; 2 way

str3$ = str1 + " " + str2$ ; Abdelhadi nodekits

str1.s{5}

#x = 1 
#y = "2" 
#z = 3.14

Enumeration 
  #x ; 0 
  #y ; 1 
  #z ; 2 
EndEnumeration

OpenConsole() 
Print("Hello world!") 
Input()                      ; wait for key or input a value
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 Debug-time console interface - نافذة املنّقح#

تــفيد فــي تــنقيح بــعض املــشاكــل و األخــطاء الــتي ضِــــــــــمن مــشاريــعك بَــَدل تــرجــمتها كــّلها، و تــعطيك الــوقــت الــحقيقي 
للتنفيذ ..  

 Procedures - االجراءات#

و الرجاع قيمة متغير داخل االِجراء: 

 inline asm التوجيه بلغة التجميع#

مــن جــمالــيات الــلغة أتــاحــت اســتعمال شــفرات لــغة التجــميع ( أوامــر األســمبلر x86) و تــوضــيفها ضــمن بــرمــجياتــك 
ـــــــمبلي بــــشكل كــــبير ان كــــان لــــديــــك مشــــروع يســــتهلك  عــــبر املــــنصات مــــباشــــرة، بــــاملــــتغيرات أو املــــؤشــــرات ؛ تُــــفيد األسّـُ
أجــزاءا كــبيرة مــن الــذاكــرة، بــامــكانــك اســتعمال شــفرات أســمبلي لتســريــع املــهّمة و األَداء ألنــها تــترجــم مــباشــرة الــى 

لغة اآللة.  

عـــــلى الـــــويـــــندوز و لـــــينوكـــــس بـــــيوربـــــيزك تســـــتعمل األســـــمبلر Fasm (http://flatassembler.net) و فـــــي  نـــــظام 
املـاكـنتوش تسـتخدم األسـمبلر Yasm (http://yasm.tortall.net) كـما يـمكنك االسـتعانـة بـاملسـتندات و الـوثـائـق 

التي يقدمها كلتا املوقعني. 

من أجل تفعيل التوجيه علينا وضع الوسمني في البداية و النهاية ليتعرف عليهما املترجم. 
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Debug "It will be printed in the debug output window" 

Procedure MsgBox(text$) 
  MessageRequester("", text$) 
EndProcedure 

MsgBox("Hello World")

Procedure$ InputBox(text$) 
  ProcedureReturn InputRequester("", text$, "") 
EndProcedure 

name$ = InputBox("Print your name") 
MessageRequester("", name$)

http://flatassembler.net
http://yasm.tortall.net
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  - EnableASM : بداية التوجيه و تبليغ املترجم.  

  - DisableASM : نهاية التوجيه ..  

السـتخدام صـحيح لـألوامـر عـلينا تـعريـف املـتغيرات أو املـؤشـرات قـبل اسـتعمالـهما ضـمن الـتعليمات، و ان اسـتعملت 
 .[ module_name. ] يجب كتابة اسمه بحروف صغير هكذا (module) الـ

مثال:  

.. مالحظات ..  

  - األخـطاء الـتي تظهـر فـي الـتوجـيه تـابـعة لـألسـمبلر و لـيس لـلبيوربـيزك، قـم بـمراجـعة الخـطأ و اسـتخدم الـتوثـيقات 
املرفقة. 

 .Lable خارج التوجيه، ضمن أسماء keywords 1- ال يمكن استعمال الكلمات املفتاحية لألسمبلر 

 2- معالجات x86 تُستعمل الكلمات املحجوزة كـ : edx ،ecx ،eax؛ الى آخره من املفاتيح. 

  xmm2 ،xmm1 ،xmm0 ،r9 ،r8 ،rdx ،rcx ، rax تـســــــــــــــــــتـعـمـل الــــــــــــــــــكـلـمـات x64 3- مــــــــــــــــــعـالــــــــــــــــــجـات 
xmm3 .. الى آخره من املفاتيح. 

  4- عـلى الـويـندوز فـقط: مـلف املـساعـدة (ASM help-file) يـمكن تحـميله عـلى الـرابـط الـتالـي و قـم بـنقل مـلف 
‘ASM.HLP' الـــى املجـــلد فـــي الـــبيوربـــيزك ‘Help/' لـــيمكنك االســـتعانـــة بـــالـــنقر عـــلى الـــكلمة املـــحجوز و الـــضغط 

على الزر F1 الظهار تفاصيله. 

 ProcedureReturn اســـتعمل فـــقط (x64 فـــي مـــعماريـــة rax) أو eax 5- لـــلعودة مـــباشـــرة الـــى املسجّــــــل  
بدون أي عبارة أخرى.  

أمثلة:  
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MOV ebx, ll_mylabel 
  ... 
MyLabel:

Procedure Test(*Pointer, Variable) 
    ! MOV dword [p.p_Pointer], 20 
    ! MOV dword [p.v_Variable], 30 
    Debug *Pointer 
    Debug Variable 
EndProcedure 

Procedure.l MyTest() 
    MOV eax, 45 
    ProcedureReturn  ; The returned value will be 45 
EndProcedure

http://www.purebasic.com/download/AsmHelp.zip
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 EXE البيانات في امللفات التنفيذية#

عـادة عـند بـناء تـطبيقات ذو واجـهة رسـومـية يـمكن لـلقراصـنة اسـتخدام بـرامـجَ تـقوم بـفك التجـميع،  و تـعرض بـيانـات 
األخير كـ ResHacker ، لكن على بيوربيزك ال يمكن ذلك. كمثال:  

— البيانات العددية: 

— البيانات النصيّة:  

— اظهار محتوى ملف نّصي:  
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Restore NumData 
Read.l A 
Read.l B 

MessageRequester("", Str(A)) 
MessageRequester("", Str(B)) 

DataSection 
  NumData: 
  Data.l 1, 2 
EndDataSection 

Restore NumData 
Read$ A$ 
Read$ B$ 

MessageRequester("", A$ + B$) 

DataSection 
  NumData: 
  Data$ "Hello ", "world" 
EndDataSection

Restore File1 
Read.s File1Data$ 

MessageRequester("", File1Data$) 

DataSection 
  File1: 
  IncludeBinary "file.txt" 
EndDataSection
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  IDE نظرة حول البيئة التطويرية
يـأتـي مـع الـلغة بـيئة تـطويـريـة مـتكامـلة النـشاء مـشاريـع بـرمـجية كـبيرة، تـحوي هـذه املحـررات عـلى خـصائـص كـبيرة 
مـــثل تـــنقيح الـــِشفرات الـــبرمـــجية، و ادارة املـــشاريـــع و تـــصنيفها، بـــيئة بـــيوربـــيزك بـــسيطة جـــداً و غـــير مـــعقدة تـــميزت 
بــسهولــتها الــكبيرة فــي ادارة خــصائــص املحــرر، و خــيارات االكــمال الــتلقائــي، تحــريــر األلــوان، تــخصيص املــترجــم، 

التنقيح التلقائي، الى جانب توثيق اللغة بالضغط على زر F1 .. لنلق نظرة :  

( الصور من النسخة 4 القديمة) 
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الكمال العبارة اضغط زر TAB .. في محررات أخرى تستعمل زر مسافة ؛ يمكنك تخصيصها في االعدادات. 

خاصية طي الِشفرات و تقليصها .. لتقليل حجم األسطر.  
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  GUI انشاء الواجهات الرسومية
في لغة بيورك بيزك يمكنك انشاء واجهات رسومية بخمسة طرق:  

1 - باستخدام املكتبة األصلية ضمن PB فقط، و متعددة املنصات .. (الطريقة األسهل). 

2 - باستخدام OS API كما ذكرنا سابقاً، هذه الطريقة تمكنك من التّحكم بالنظام ِبشكٍل َكاِمل، مع ِصغر                      
حجم امللف.  

3 - الجمع بني 1 و 2 ان كنت تحتاج ذلك .. (الوسيلة املفضلة في معظم الحاالت). 

4 - استخدام محرك 3D للتصميم و الرّسم، و تطوير ألعاب ثالثية األبعاد تشبه الى حد ما WPF في الدوت 
 .( 3D الوسيلة املنصوح بها لتطوير ألعاب ) .. NET. نت

5 - استعمال الطُُرق 1 و 2 و 4 .. (وسيلة جميلة لكن تعتمد على حالة املكتبات). 

#الطريقة 1: استخدام املكتبة األصلية ..  

واجهة رسومية بسيطة .. نافذة واحدة و نافذة متعددة ..  
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Enumeration 
  #btn1 
EndEnumeration 

OpenWindow(#PB_Any, 10, 50, 400, 200, "Abdelhadi nodekits”, 
#PB_Window_SystemMenu) 

ButtonGadget(#btn1, 10, 10, 100, 25, "Button 1", 0) 

Repeat 
  Event = WaitWindowEvent() 
   
  If Event = #PB_Event_Gadget 
    GadgetID = EventGadget() 
     
    If GadgetID = #btn1 
      MessageRequester("", "Button 1 clicked!") 
    EndIf 
  EndIf 
   
Until Event = #PB_Event_CloseWindow

 MessageRequester("Message Box", "Hello World”) ; 4.5 KB



عبدالهادي جعفر Purebasic مدخل الى لغة بيوربيزك

هذه أسهل طريقة لكتابة واجهة رسومية بشكل يدوي على بمكتبة بيوربيزك، يمكنك االستعانة بمصمم واجهات 
سريع جداً و فّعال ( Visual Deigner )، لتفعيله تجده في القائمة العلوية  

أو يمكنك أيضا استعمال محرر آخر يدعى بـ PureFORM editor .. بعد تصميمك للبرنامج يعطيك خاصية 
نسخ كود التصميم لتستخدمه على البيئة التطويرية ..  
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.. في األخير كل الُسبل ُمتاحة لتنشئ برنامجك بكل ارتياحية و سهولة ..  

#الطريقة 2: استخدام أدوات النظام..  

باستعمال OS API تدعى على الويندوز WinAPI (في النسخة 10 تََغير اسمها).  

  “2.0 KB” نافذة بسيطة بسطر واحد .. حجم امللف التنفيذي ال يصّدق

نوافذ متعددة ..  
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 MessageBox_(0, "Hello World", "Message Box", 0) ; 2.0 KB

; If you want to use in GUI not only latin characters, compile it in Unicode! 
; Warning: exe size - it's very, very small! 

Declare.l WndProc(hWnd, Msg, wParam, lParam) ; declare Window events callback 

; Global vars 
WindowClass.s = "WndClass1" 

; Initialize Window Class 
wc.WNDCLASSEX 
wc\cbSize = SizeOf(WNDCLASSEX) 
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wc\hbrBackground = #COLOR_WINDOW 
wc\hCursor = LoadCursor_(0, #IDC_ARROW) 
wc\lpfnWndProc = @WndProc() 
wc\lpszClassName = @WindowClass 

; register Window Class 
If RegisterClassEx_(@wc) = 0 
  MessageBox_(hWnd, "Can't register main window class.", "", #MB_ICONERROR) 
  End 
EndIf 

; create window 
hWnd = CreateWindowEx_(0, WindowClass, “Abdelhadi Nodekits", #WS_SYSMENU, 
10, 50, 400, 200, 0, 0, 0, 0) 
If hWnd = 0 
  MessageBox_(hWnd, "Can't create main window.", "", #MB_ICONERROR) 
  End 
EndIf 

; create button and set it's font 
hButton1 = CreateWindowEx_(0, "Button", "Button 1", #WS_CHILD | #WS_VISIBLE, 
10, 10, 100, 25, hWnd, 0, 0, 0)  
SendMessage_(hButton1, #WM_SETFONT, GetStockObject_(#DEFAULT_GUI_FONT), 1) 

; show window 
ShowWindow_(hWnd, #SW_SHOWDEFAULT)  
UpdateWindow_(hWndMain) 

; messages handling loop 
While GetMessage_(msg.MSG, #Null, 0, 0 )  
  TranslateMessage_(msg)  
  DispatchMessage_(msg)  
Wend 

; window events callback 
Procedure.l WndProc(hWnd, Msg, wParam, lParam) 
  Shared hButton1 
   
  Select Msg 
    Case #WM_COMMAND 
      If hButton1 = lParam 
        MessageBox_(hWnd, "Button 1 clicked!", "", #MB_OK) 
      EndIf 
    Case #WM_CLOSE  
      DestroyWindow_(hWnd)  
    Case #WM_DESTROY  
      PostQuitMessage_(0) : Result  = 0  
    Default  
      Result  = DefWindowProc_(hWnd, Msg, wParam, lParam)  
  EndSelect  
   
  ProcedureReturn Result  
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 OOP البرمجة الكائنية
مطور بيوربيزك سابقاً fred أكد أنه لن يدعم أبداً البرمجة الكائنية، لكن بعد بلوغ عدد كبير من مستخدمي 

اللغة أُجبرت على دعمها للبرمجة الكائنية مما القت استخداما كبيرا بني املطورين. راجع الرابط. 

 Third-party - استخدام مكتبات الطرف الثالث
 http://pbosl.purearea.net : تحوي مكتبة بيوربيزك على مكتبات كبيرة مفتوحة املصدر تجدها على الرابط

كـــما يـــمكنك تـــزيـــني واجـــهاتـــك الـــرســـومـــية عـــبر مـــكونـــات ProGUI يـــعطيك أكـــثر 100 مـــلف DLL مـــع مســـتندات و 
توثيقات لتخصيصها بشكل أكبر؛ كما يتوفر الويب على ستايالت skins بأشكال مختلفة. 

املالحق و التوثيقات   
جدول بسيط معرّب يوضح أنواع املتغيرات .. 
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# املنتديات .. 

- http://www.purebasic.fr/english (اإلنجليزية) 

- http://forums.purebasic.com/german (األملانية) 

- http://www.purebasic.fr/french (الفرنسية) 

- http://purebasic.info/phpBB3ex/index.php (الروسية) 

- http://www.cyberforum.ru/pure-basic (الروسية) 

- http://purebasic.mybb.ru (الروسية) 

- http://purebasic.ucoz.ru/forum (الروسية) 

http://www.purebasic.cn/forum.php (الصينية) -

# وثائق و دروس + شفرات برمجية جاهزة .. 

  http://www.purebasic.com/documentation -

 http://purearea.net/pb/CodeArchiv/CodeArchiv.html -

- http://pure-basic.narod.ru (الروسية) 

- http://purebasic.info/Chapters/index.html (الروسية) 

- http://purebasic.ucoz.ru (الروسية) 

- http://mirashic.narod.ru (الروسية) 

- http://purebasic.ucoz.com (الروسية) 

 (archive.org ُربما بعض املواقع توقفت، استعن بموقع األرشيف)

املراجع  
-  purebasic.com املوقع الرسمي للغة بيوربيزك

- The Perfect Cross-Platform .. etc CodeProject

- Purebasic .. موقع ويكيبيديا
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أتمنى في األخير أن يعجبكم هذا املدخل املختصر للغة، ربما اصراري على تعلمها و عدم وجود أي تعريف بها 
على الويب العربي ألزمني كتابة هذا الكتيّب البسيط .. أرجوا من اهلل أن يكتب أجره في ميزان حسناتنا. 

دعواتكم لنا بظهر الغيب .. أخوكم عبدالهادي. 

Abdelhadi 
@nodekits 

 nodekits@gmail.com :االميل
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